
Çiçek ayın (aprel) 2-dä, Moldo-
vada ofiţial vizitlan bulundu Türkiye 
Respublikasının dışişleri Bakanı sa-
yın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU. Canabi-
sinin vizit programasına görä günün 
ilk payında buluşmaklar Kişinevda 
oldu, ikinci payında da – Komratta. 
Vizit programasına katıldılar Mol-
dovada Türkiye Büükelçisi Mehmet 
Selim KARTAL, Türkiyedä  Moldo-
va Büükelçisi İgor BOLBOCEANU, 
TİKA delegaţiyasının başı Mahmut 
ÇEVİK.

Protokola görä Türkiye dışişleri Ba-
kanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun ilk bu-
luşması Moldova dışişleri hem Evropa-
ya intergraţiya ministrusunnan Natalia 
GERMANnan oldu. Buluşmada taraf-
lar urguladılar, ani iki devlet arasında 
ilişkilär pek üüsek uurda bulunêrlar hem 
açıkladılar, ani ileri dooru da karşılıklı 
politika dialogu, alış-veriş hem ekono-
mika işbirlii sade kaavileşecek. İki taraf 
annaştı, ani en kısa zamanda Moldova 
hem Türkiye arasında Strategiyalı or-
taklıı Deklaraţiyası imzalanacek, angısı 
çift ortaklıında hem işbirliindä eni bir 
basamak açacek.

Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988
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Gagauziyada 2015-ci yılın ikinci pa-
yına “Ana Sözü” aylık gazetasına yazıl-
mak kompaniyası başlêêr.

Yazılmaa isteyennär var nicä danış-
sınnar küülerin hem kasabaların poçta 
bölümnerinä.

“Ana Sözü” aylık gazetasına var 
nicä doorudan kendi poçtalyonnarında 
da yazılasınız!

Yazılmak paası: 6 aya – 24 ley 00 
bani.

Yazılın “Ana Sözü”nä da evlerinizä 
gözäl hem bozulmamış gagauzçamızda 
en dooru hem açık haberleri kabledin! 
“Ana Sözü”nnän bilä cümnemizdä, 
kulturamızda, istoriyamızda, politika 
ömüründä yalansız bilgilerä saabi olun.

Dostlar, yazılın
“Ana Sözü”nä!

Türkiye Respublikası dışişleri Bakanı 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun vizitı

Gagauziya Başkanı İrina VLAHın inaguraţiyası

İnaguraţiya günündä pek gözäl 
hem aydın bir havaydı. Meydan dop-
doluydu. Burayı gelmiştilär Gagauzi-
yanın herbir köşesindän insannar. Hep-
sinin üzleri şılardı, hepsi şendi.

İnaguraţiya başladı ondan, ani 
meydandan sţenaya dooru, duhovoy 
orkestranın marş havası çalmasınnan, 
şan karaulu çıkardı Moldovanın hem 
Gagauziyanın bayraklarını. Nedän sora 
Gimnalar çalındı.

İnaguraţiya yapıldı Gagauziya Halk 
Topluşun maasuz ofiţial toplantısında. 
Onun için inaguraţiyanın açılış sözünü 
tuttu GHT Başı Dimitriy KONSTAN-
TİNOV. Sora söz verildi Gagauziya 
Merkez Seçim Komisiyasının başına 
Valentin KARAya, angısı bildirdi seçim-
nerin sonuçlarını. Nedän sora da Kom-
rat Apeläţiya palatasının başı Afanasiy 
KURDOV bildirdi, ani Apeläţiya palata-
sı İrina VLAHın başkan hakını tanıdı.

Nedän sora İrina VLAH Gagauziya 
Başkanı kimnii kabletti hem Canabisi 
Başkan eminini verdi. Sora da Gagauzi-
ya Başkanı İrina VLAH, insannara danı-
şarak, kısadan nasaat etti.

Çiçek ayın 15-dä Komrat kasabasının baş meydanında Gagauziya Başkanı İrina VLAHın inaguraţiyası oldu. İnaguraţiyada pay aldılar Moldova Parlamentın başı 
Andrian KANDU, Moldova premyer-ministrusu Kiril GABURİÇ, Moldova Mitroplitı VLADİMİR, Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim KARTAL, Rusiya Büükelçisi 
Farit MUHAMETŞİN, başka devletlerin büürkelçileri, TİKA koordinatoru, deputatlar, Gagauziyanın eski başkannarı, popazlar, kultura hem cümne insannarı.

Aydınnadıcı Paskellä yortu-
muz kutluca olsun!

Çiçek ayın 12-dä bütün hrisatian 
dünnesi Ayozlu Paskellä yortusunu 
baktı. Aydınnadıcı Paskellemiz hepsi-
nin evlerinä hem bütün topraa geldi. 

Paskellä yortumuz kutluca olsun! 
Hepsimizä saalık, kısmet, bereket hem 
uzun ömür! Kurtarıcı hepsimizi koru-
sun! 

Hristoz dirildi! Hakına dirildi!
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(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)
Nasaatında Canabisi tekrar urgu-

ladı, ani “Gagauziyada raatlıın hem 
barışın garantı olacek hem avtono-
miyanın intereslerini herkerä hem 
herzaman koruyacek”.

Sora söz aldı Moldova Parlamen-
tın başı Andrian KANDU. Canabisi 3 
dildä (gagauzça, romınca hem rusça) 
kutladı Gagauziyanın eni başkanını 
hem urguladı, ani “Gagauziya Başka-
nınnan hem Halk Topluşunnan fay-
dalı diolog olmasına umut eder”.

Moldova premyer-ministrusu Kiril 
GABURİÇ, kutlayarak İrina VLAHı, 
açıkladı, ani “Moldova pravitelstvosu 

herkerä Canabinizin yanında olacek 
hem herbir işi yapacek, ani avtono-
miyanın insannarının yaşamasını ko-
laylaştırmaa deyni”.

Mitroplit VLADİMİR baaşladı Ga-
gauziya Başkanına İrina VLAHa “Вера, 
Надежда, Любовь и мать их София” 
ikonasını hem bir büük klisä kiyadını 
da umut etti, ani “eni başkan inannan, 
umutlan hem sevgiylän çalışacek Ga-
gauziya insannarın iilii için, kullanıp 
kendi çalışmalarında diil sadä juridika 
zakonnarını, ama Allahın sözünü da, 
allahlı zakonnarı da”. 

Rusiya Büükelçisi Farit MUHAMET-
ŞİN umut etti, ani Gagauziyanın Rusiya 

regionnarınnan annaşmaları, avtonomiya-
nın ilerlemesindä fayda getirecek.

Türkiye Büükelçisi Mehmet Selim 
KARTAL açıkladı, ani “ileri dooru 
da, nicä şindiyä kadar, Türkiye Ga-
gauziyaya yardımcı olacek hem her-
zaman, paalı kardaşlarımızın yanın-
da olacek”.

Kendi kutlamalarını açıkladı Ga-
gauziyanın eski başkanı Mihail FOR-
MUZAL da.

İnaguraţiyanın ofiţial bölümü bittiktän 
sora büük bir konţert oldu. Konţerttä pay 
aldılar Moldovadan hem Gagauziyadan 
türkücülär hem ansamblilär.

PATRETTÄ: (soldan) Türkiye 
Respublikasının Büük Milli Mecli-
sin deputatı İsamil SAFİ, Gagauziya 
Başkanı İrina VLAH, Türkiye Bü-
ükelçisi Mehmet Selim KARTAL, 
TİKA Kişinev koordinatoru Canan 
ALPASLAN Başkanı kutlêêrlar.

Gagauziya Başkanı İrina VLAHın inaguraţiyası

Başkan ilk ofiţial vizitı 
Rusiyaya yaptı

Gagauziya Başkanı İrina VLAHın 
RF pravitelstvosunun predsedatel yar-
dımcısınnan Dimitriy ROGOZİNnan 
buluşmasında incelendi soruşlar, ani 
ilgili Rusiyanın Gagauziya ekonomi-
kasına yapılacek invistiţiyalarlan, Ga-
gauziyadan Rusiyaya mal satmasınnan, 
Rusiyaya gagauz migrantların iş bulma-
sınnan hem başka problemalarınnan.

Moskva bölgesinin viţe-
gubernatorunnan Yuriy OLEYNİ-
KOVlan buluşmada annaşıldı kurmaa 
bir plan, angısına görä örüyecek iş-
birdlii annaşması, ani imzalandı 2015-

ci yılın Küçük ayın 10-da Gagauziya 
hem Moskva bölgesinin arasında.

Rusiyanın Federal migraţiya 
slujbasının başınnan Konstantin 
ROMODANOVSKİYlän buluşmada 
söz gitti Rusiyanın migraţiya zako-
nun özellikleri için, Rusiyada bulunan 
Moldova vatandaşların soruşları için 
hem Gagauziyadan migrantlara iş er-
leri için.

Hepsi buluşmaklarda Gagauziya 
Başkanın İrina VLAHın yanında bu-
lundu onun dışekonomika soruşlarında 
danışmanı Yuriy YAKUBOV.

Çiçek ayın (aprel) 20-21 günnerindä Gagauziya Başkanı İrina VLAH Ru-
siyaya ofiţial bir vizit yaptı. Vizit programasında Canabisi buluştu Rusiya 
Federaţiyasının (RF) pravitelstvosunun predsedatel yardımcısınnan Dimit-
riy ROGOZİNnan, RF Federal migraţiya slujbasının başınnan Konstantin 
ROMODANOVSKİYlän, Moskva bölgesinin viţe-gubernatorunnan Yuriy 
OLEYNİKOVlan, bildirer Gagauziya Başkanın haber merkezi.

Çiçek ayın (aprel) 4-5 günnerindä 
Komratta geçti «Петербургские 
встречи» kultura sıraları. Açıldı 
onnar “Gavril Gaydarcı” liţeyindä 
«Санкт-Петербург» patret 
sergisinnän.

Serginin açılışını yaptılar Gagauziya-
nın eni ayırılan başkanı İrina VLAH hem 
Sankt-Peterburg kasabasının pravitelstvo-
sunun yabancılıkta bulunan vatandaşlar-
lan baalantılar hem dış baalantılar bölü-
mün başı Aleksandr GANİN.

Sergi bittiynän, sergilenän patretlär 
baaşlandılar Gagauziya kultura uprav-
leniyasına, bu patretlär Gagauziyanın 
başka erlerindä da gösterilsin deyni.

Hep o günü Sankt-Peterburgtan 
musaafirlär baaşladılar Komrat muzıka 
şkolasına muzıka uurunda üüredicilik 
hem yaratmak kiyatlarını da.

Gagauziyada 
“Peterburg buluşmaları”

Çiçek ayın (aprel) 27-dä 
Aydınnadıcımızın, bilim hem 
din insanımızın, Ayozlu ada-
mımızın, protoierey Ay-Boba 
Mihal ÇAKİRin (27.04.1861 - 
8.09.1938) duuma günü.

Bu gündä Gagauziyada 
“Ana dili“ yortusu bakılêr.

Türkiye Respublikasının kurucu-
su Büük Mustafa Kemal ATATÜRK 
baaşlamış Türkiyenin uşaklarına 
“Gençlär hem Çocuklar Bayramını” 
(gençlär hem uşaklar yortusunu). 
Bu yortu her yılın Çiçek ayın (aprel) 
23-dä bakılêr.

Artık birkaç yıl sıravardı Moldo-
vada Türkiye Büükelçilli bu gündä, 
Moldovadakı uşaklar hem gençlär 
için “ARTİCO” merkezinnän birliktä, 
“ARTİCO” merkezindä üüsüzlerä, in-
ternat üürencilerinä, uşaklı aylelerä 
deyni şenniklär yapêr.

Bu yıl da ölä oldu. Uşaklara dey-
ni Türkiye Büükelçisi sayın Mehmet 
Selim KARTAL hem Canabisinin eşi 
Banu Cankan KARTAL hanum-efendi 
genä büük, gözäl hem şenniklän dolu 
bir programa hazırladılar. O programa-
ya görä, Kongaz küüyün “Suleyman 
DEMİREL” liţeyin, “Orizont” liţeyin 
hem Moldova şkolaların üürencileri 
sţenadan kendi artistlkliini gösterdilär. 
Bundan kaarä yortuya katılan uşaklara 
türk imekleri ikram edildi hem türlü 
interaktiv oyunnara katılmaa kolaylık 
uygulandı.

Yortuya katılmaa deyni Kişinevun 
2-ci internetından uşaklar maasuz tek-
lif edildi.        Foto - “AS” arhivından.

Çocuklar Bayramı
genä “ARTİCO” 
merkezindä bakıldı
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“Turkish Passport” dokumental film annadêr II-ci 
dünnää cengi zamanında Evropada işleyän türk dip-
lomatların çıfıtları genoţid zulumnuundan kurtarma 
çalışmaları için. Türk diplomatların girgin hem kah-
ramanca zaametlerini annadan filmın siiretmesindä 
pay aldılar Moldovada bulunan diplomatlar, politika 
hem kultura insannarı, sıradan vatandaşlar. Bu göste-
ri maasuz hazırlandı İzrailin içindä hem dışında olan 
çıfıtların Yas gününä (Yom Hashoah).

Filmın önündä, Türkiye Büükelçisi Mehmet Se-
lim KARTAL urguladı, ani Türk diplomatları kurta-
rardılar diil salt Türkiyenin çıfıtlarını, ama yabancı 
devletlerdän çıfıtları da, verip onnarına Türkiye pas-
portlarını.

“Zerä onnar çıkardılar konţentraţiya lagerlerindän 
hem orayı gidän poezdlardan çıfıtları, angılarına artık 
türk vatandaşlıı verildiidi, ne verdi kolayını onnarın 
cannarını kurtarmaa hem Türkiyeyä onnarı yollamaa.

Diplomatların çalışmaları umudun şafkını açık 
tuttu da verdi kolayını bu insannar Türkiyeyä yollan-
sınnar, neredä onnar aydınnıı buldular. Onnar kendi 
cannarını riska koydular, kurtarmaa deyni o insanna-
rın cannarını, kim büük cellatlık kurbanı olduydu”,- 
urguladı büükelçi Mehmet Selim KARTAL.

“Turkish Passport” kinosunda o uzak günnär için 
annadêrlar dokumentlär, türk diplomatların evlatboy-
ları hem o insannar, kim türk diplomatların yardımın-
nan, kurtuldu büük Holokost zulumnuundan.

Foto – moldpres.md

“Turkish Passport” kinosu gösterildi
Çiçek ayın 16-da Moldovada Türkiye Büükelçilii, Kişinevda çıfıtların “KEDEM” kultura dernään ortaklıınnan, 

“Turkish Passport” adlı dokumental kinoyu gösterdi. Kinonun gösterisi “KEDEM” binasında oldu. 

Gagauz dilindä hem literaturasında 
respublika Olimpiadasının kapanışı Çi-
çek ayın 16-da oldu. Kapanışa katıldılar 
Gagauziya Başkanı İrina VLAH, Mol-
dova üüredicilik ministerliin temsilcisi 
Alla NİKİTÇENKO, Gagauziyann üü-
redicilik upravleniyasının eski başı Vera 
BALOVA, yazıcı hem “Ana Sözü” ga-
zetanın baş redaktoru Todur ZANET.

Kapanış toplantısını açarak olim-
piadanın juri başı Galina Dimitrievna 
SİRKELİ bildirdi, ani üürencilär pek 
üüsek uurda bilgilär gösterdilär hem 
gagauz dilindä, hem da gagauz literatu-
rasının bilmesindä. “Belli ki,- urguladı 
Canabisi,- bu üüredicilerin büük zaa-
meti hem kuvet vermesini gösterer”.

Gagauziya Başkanı İrina VLAH, 
olimpiadacıların önündä nasaat 
edärkana, dedi: “Pek sevinerim, ani 
inaguraţiyadan sora benim ilk me-

ropriyatiyam oldu burayı katılmaa. 
İnanêrım, ani gagauz dilimiz ileri doo-
ru da ilerleyecek. Bän da, Başkan ola-
rak, bu uurda hepsini yapacam. Zerä 
dili lääzım bilmää, korumaa, adetleri-
mizi hem kulturamızı korumaa”.

Todur ZANET, söleyeräk uşakların 
yaratmakları için, dedi: “Bölä gözäl 
dil, bölä gözäl duygu hem bölä gözäl 
rifma! Saa olsun sizin üüredicile-
riniz, saa olsunnar hepsi, kim sizin 
yanınızda durêr hem sizä yardım 
eder”. Sora Canabisi baaşladı 1-ci er-
leri alan üürencilerä (9-cu klas – Sta-
nislav ÇERNİOGLU, Baurçu teoretik 
liţeyi; 10-cu klas – Mariya BARGAN, 
Komrat “Mihail ÇAKİR” pedagogika 
kolecı; 11-ci klas – Oksana KABAN, 
Çadır kasabasının “M. Guboglu” teore-
tik liţeyi; 12-ci klas – Grigoriy TODO-
ROV, Kıpçak “B. Yanakoglu” teoretik 
liţeyi) kendi bilim kiyadını “GAGA-
UZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär”.

Vera BALOVA kutladı hepsini islää 
başarılarlan hem umut etti, ani ileri do-

Gagauz dilindä hem literaturasında 
respublika Olimpiadası

Çiçek ayın 14-16 günnerindä Komratta geçti Gagauz dilindä hem literaturasında respublika Olimpiadası. Olimpia-
dada pay aldı 53 üürenci. Bu yılkı olimpiada yapıldı videokameralar altında. Ama bu hiç kösteklämedi uşakları.

oru da bu türlü olimpiadalar bölä başa-
rılı hem gözäl geçecek.

Moldova üüredicilik ministerliin 
temsilcisi Alla NİKİTÇENKO minis-
terliin adından kutladı hepsini kim ka-
tıldı hem ensedi olimpiadada hem ba-
aşladı enseyennerä diploma hem para 
premiyası: 1-ci er için – 1000 ley, 2-ci 
er için – 800 ley, 3-cü er için – 600 ley, 
4-cü er için – 400 ley. Canabisi bildir-
di, ani hep bölä paraları kabledeceklär 
prizör uşakların üüredicileri da. Bun-
dan kaarä 12-ci klaslarda 1-ci eri alan 
üürenci gagauz dili ekzamenında “av-
tomat” 10 kabledcek hem Komrat Dev-
let Universitetın filologiya bölümünä 
ekzamensiz girecek.

Not. Olimpiada programasında iki 
etap vardı. Birincisindä uşaklar yazı 
hem yaratma yazdılar hem da peet 
okudular. İkincisindä: gagauz yazı-
cılarınnan buluşma oldu. Buluşmada 
pay aldılar yazıcılar Todur ZANET, 
Elena MOKANU, İvan MİLEV hem 
kompozitor İlya FİLEV. 

Çiçek ayın (aprel) 6-da anılmış ga-
gauz jurnalistkası Anna Nikolayevna 
JEKOVA 75 yaşını tamamnadı.

Anna Nikolayevna duudu hem bü-
üdü Komratta. Başardı Kişinev Devlet 
Universitetını da kabletti zanaat himi-
yada hem biologiyada üürediciyka. 

Jurnalistikada 1965-ci yıldan beeri. 
O zamannar Canabisi başladı işlemää 
«Ленинское слово» gazetasında. 
Onun çalışmalarınnan hem gagauz 
yazıcıların yardımınnan bu gazetada 
1969-cu yılda başladı çıkmaa “Bucak 
dan erleri” gagauzça sayfası.

Gazetadan kaarä Anna Nikolayev-
na işledi hem işleer nicä radio hem tele 
jurnalist. Kendi insannıı için hem be-
cerikli çalışmakları için “Komrat kasa-
basının şannı vatandaşı” adını taşıyêr.

Bu gözäl yıldönümündä Canabisinä 
dua ederiz saalık hem uzun ömür, taa çok 
yıllara talantlı hem verimni çalışmalar.

A. N. JEKOVA 
75 yaşını tamamnadı
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Türkiye Respublikası dışişleri Bakanı
Natalia GER-

MAN urguladı, 
ani Moldova için 
“pek önemli mal-
ların eksportunu 
zeedeletmää hem 
milli ekonomikaya 
türk investiţiyalarını 
çekmää” hem tek-
lif etti erli energe-
tika proektlarını 
incelemää.

Kendi tarafından 
Mevlüt ÇAVUŞOĞ-
LU açıkladı, ani “ya-
kın vakıtta Türkiye 
parlamentı Moldo-
va Türkiye arasında serbest alış-veriş 
Annaşmasına ratifikaţiya yapacek, ne, 
belliki, iki devlet arasında ekonmika 
ilişkilerini eni uura kaldıracek”.

Buluşmada urgulandı, ani Moldova 
hem Türkiye arasında vizaların kaldı-
rılması verdi kolayını insannar taa sık 
hem raat iki devletä gidip gelsinnär.

Buluşmanın sonunda Natalia GER-
MAN hem Mevlüt ÇAVUŞOĞLU im-
zaladılar Moldova hem Türkiye pravi-
telstvoların arasında işbirlii Protokolu, 
angısına görä belli ediler TİKA yolun-
nan Moldovaya yapılan ekonomika, 
alış-veriş, infrastruktura, tehnologiya, 
juridika, devlet öndercilii, üüredicilik, 
kultura hem saalıı korumak uurunda 
ilerlemäk için teknik yardımnarın va-
kıdı hem durumu.

Natalia GERMAN urguladı, ani 
Moldova hepsini yapêr, ani burada 
yaşayan gagauzlara kolaylık olsun 
kendi kulturasını, adetlerini hem dilini 
üürenmää hem korumaa deyni.

***
Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt 

ÇAVUŞOĞLUnun Moldova Preziden-
tı Nikolae TİMOFTİylän buluşmada 
iki devlet arasında politika, ekonomi-
ka, kultura, cümne hem strategiyalı 
işbirlii soruşlarından kaarä, derindän 
incelendi Moldovanın Evropa yolunda 
gitmesi da. 

Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLU urgu-
ladı, ani Türkiye da bu yolda bulunêr 
hem Moldovaya bu uurda kendi yar-
dım omuzunu da koymaa hazır.

Buluşmada Moldovanın gagauz 
vatandaşlarınnan soruşları da orta-
ya koyuldu. Onnara cuvap verereräk, 
prezident Nikolae TİMOFTİ dedi, ani 
“Moldova Respublikasının cümnesindä 
herbir kolaylık yapılêr gagauzlar ken-
diliini korusunnar deyni hem kendi 
kulturalarını hem dillerini Evropa nor-
malarına görä ilerletsinär deyni”.

Nikolae TİMOFTİ hem Mevlüt ÇA-
VUŞOĞLU inceledilär Moldova Res-
publikasının energetika uurunda ko-
runmasını hem Kara deniz işbirliinnän 
ilgili soruşları.

***
Üçüncü buluşmak Premyer-

ministru Kiril GABURİÇlän oldu. 

Premyer-ministru Kiril GABURİÇ 
buluşmada urguladı, ani “Türkiye Res-
publikası Moldova için en önemli or-
taklardan birisidir. Bunu gösterer o, ani 
Moldovanın ekonomika hem alış-veriş 
partnörların listesindä Türkiye edinci 
eri kaplêêr”.

Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLUnun Moldova Premyer-
ministrusu Kiril GABURİÇlän bu-
luşmasında, başka soruşlardan kaarä, 
ön verildi o proektların incelemesinä, 
angılar büün Moldova hem Gagauziya 
için can düülmesi gibi önemli. Söz gi-
der “infrastrukturaların enilinmesindä 
ortak proektların yapılması için hem 
insannarın yaşamak uurlarının zengin-
netmesi için”.

Kiril GABURİÇ urguladı, ani bu 
günü Moldova dışişleri hem Evropaya 
intergraţiya ministerliindä imzalanan 
Moldova hem Türkiye pravitelstvola-
rın arasında işbirlii Protokolu Moldova 
için pek önemni bir Protokoldur.

Buluşmanın sonunda Moldova 
Premyer-ministrusu Kiril GABURİÇ 

teklif etti Türkiye Prezidentın Recep 
Tayyip ERDOĞAN hem Başbakanı 
Ahmet DAVUTOĞLU bu yıl, uygun 
zamanda, Moldovaya ofiţial bir vizit 
yapsınnar.

Not. Buluşmaklarda Moldova dı-
şişleri hem Evropaya intergraţiya 
ministrusunnan Natalia GERMAN-
nan, Moldova Prezidentı Nikolae 
TİMOFTİylän hem Moldova Premyer-
ministrusu Kiril GABURİÇlän bütün 
ürektän şükür edildi o yardımnar 
için, ani Türkiye Respublikası TİKA-
nın (Türk İşbirlii hem Koordinaţiya 
Agenstvosu) programalarına görä 
Moldovaya yapêr.

Gagauziyaya vizit
Üülendän sora Türkiye dışişleri 

Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU hem 
Moldova dışişleri hem Evropaya 
intergraţiya ministrusu Natalia GER-

MAN Gagauziyeya bir vizit yapatılar.
Delegaţiyayı Gagauziyada, Başkan-

nık hem Halk Topluşu binasının önündä, 
tuz ekmeklän karşladılar Gagauziyanın 
eni Başkanı İrina VLAH, eski başkan 
Mihail FORMUZAL hem Gagauziya 
Halk Topluşun başı Dimitriy KONS-
TANTİNOV. Sora üüsek musaafirlerä 
deyni Beşalma küüyündän “Karanfil” 
ansamblisi gagauz halk oyunnarını gös-
terdi.

Ofiţial karşılamaktan sora, ofiţial bu-
luşmaklar oldu. İlkin Halk Topluşun top-
lantı salonunda Türkiyedän delegaţiya 
buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän. 
Nedän sora, presanın önündä, Türkiye 

dışişleri Bakanı 
Mevlüt ÇAVU-
ŞOĞLUya “Ga-
gauziya avtono-
miyasına 20 yıl” 
medalisi hem ga-
gauz milli kilimi 
baaşlandı. Baa-
şışları kablederäk 
Bakan Mevlüt 
Ç AV U Ş O Ğ L U 
şükür etti Gaga-
uziyaya hem ga-
gauz halkına hem 
urguladı, ani “Bu 
yıllarda Türkiye 

1-ci sayfadan

5-ci sayfaya



“Recep Tayyip ERDOĞAN” adına 
ihtärlar evin ofiţial açılışı

Gagauziyaya vizit programasının 
büük bir payı ayırıldı Komratta “Re-
cep Tayyip ERDOĞAN” adına ihtärlar 
evin ofiţial açılışına. Türkiye, TİKA 
yolu yardımınnan, bu ihtärlar evin eni-
lenmesini hem tertiplemesini yaptı.

İhtärlar evindä üüzek musaafirleri 
tuz-ekmeklän hem gagauz halk oyun-
narınnan karşladılar. Karşlamaktan 
sora, Recep Tayyip ERDOĞAN” adı-
na ihtärlar evin ofiţial açılışı yapıldı. 
Açılış şiridini birliktä kestilär Türkiye 
dışişleri Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞ-
LU, Moldova dışişleri hem Evropaya 
intergraţiya ministrusu Natalia GER-
MAN, TİKA delegaţiyasının başı Mah-
mut ÇEVİK, Gagauziya Halk Toplu-
şun başı Dimitriy KONSTANTİNOV, 
Moldova Parlamentın deputatı Nikolay 
DUDOGLU hem Komrat kasaba Sove-
tin başı Viktor VOLKOV. Nedän sora 
üüsek musaafirlär ihtärlar evin içinnän, 
kufnesinnän, odalarınnan hem insan-
narınnan tanıştılar. Türkiyenin hem 
Moldovanın dışişleri bakannarı ihtärlar 
evindä bulunan insannara baaşışlar 
verdilär, onnarlan sözä durdular hem 
presaya açıklamalar yaptılar.
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Kim dedi, ani Ana Vatanda yok nicä 
iş kurmaa? Bir şüpesiz cuvap – var 
nicä! Sadä lääzım istemää, üşenmemää 
hem kendini inanmaa.

Bölä insannar Gagauziyanın herbir 
küüyündä var. Onnar ne sa yapêrlar, ne 
sa çevirerlär, ne sa yaradêrlar da, hem 
kendilerinä, hem da yannaşık insanna-
ra işlemää kolaylık vererlär.

Ölä insannar Çöşmäküüyündä da 
var. Burada kurulu bir ţeh neredä ço-
rap örerler. Ţehın başında durêr Pötr 
Vasilyeviç ÇEBAN. Canabisinnän 
buluştuynan o dedi: “Bizdä kolektiv 
küçük, ama haliz bir aylä gibi işleer!” 
Ţehlan hem insannarlan tanıştıynan 
kendimiz gördük, ani bu laflar dooru. 
İnsannar bir aylä gibiydilär: iştä da, 
dinnenmektä da, şakada da.

PATRETTÄ: (soldan) Mihail 
SERBİNOV, Aleksandr GEORGİŞ, 
Pötr ÇEBAN, Pani TODİEV, Lüd-
mila MOMÇA, Marina MOMÇA, 
Antonina TODİEVA.

Kolektiv küçük, ama haliz bir büük aylä

hem Moldova arasında pek islää işbirlii 
hem dostluk kuruldu hem avtonomiya-
nın kurulması günündän beeri Türkiye 
Gagauziyanın yanında bulundu”.

Bakan Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun 
göz-gözä bir buluşması oldu Gagauzi-
yanın eni Başkanınnan İrina VLAHlan. 
Presa için bu kapalı buluşmadan sora 
İrina VLAH açıkladı, ani “buluşmada 
kaldırılmış soruşların arasında var Val-
kaneş su proektı, Gagauziyada gagauz 
dilindä eni uşak başçanın kurulması”. 
İrina VLAH dedi: “Biz göreriz, ani Tür-
kiye vardı, var hem var olacek bizim or-
taamız hem Kişinevlan Komrat arasında 
işbirliin kurulmasında köprümüz”.

Ayırı bir vizit oldu Komrat “Ata-

Mevlüt ÇAVUŞOĞLUnun vizitı

türk” bibliotekasına. Bibliotekalylan 
kısadan tanışmaktan sora, Türkiye 
Respublikası dışişleri Bakanı sayın 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLU burada bir bu-
luşma yaptı Moldova Parlamentın de-
putatınnan Nikolay DUDOGLUylan. 
Buluşmadan sora “Atatürk” bibliote-
kasının direktoru Vasilisa TANASOG-
LU baaşladı Türkiye dışişleri Bakanına 
Mevlüt ÇAVUŞOĞLUya, gagauzları 
taa derindän annamak için, Todur ZA-
NETin kiyadını “GAGAUZLUK: Kul-
tura, Ruh, Adetlär”.

Materialın hazırlanmasında kulla-
nıldı Moldova prezidentın, pravitels-
tvosunun hem Moldova dışişleri hem 
Evropaya intergraţiya ministretliin 
presaya açıklamaları da.
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Bän poeziyada herkerä 
karşılıştırma aarêrım. Ne 
var nicä “sıradan” poezi-
yaylan yannaşık dursun? 
O poeziyaylan, angısı için 
insannar taa evelki za-
mannardan düşünärdilär, 
laflan yarışardılar, sava-
şıp biri-birlerinä ne sa an-
natmaa, üstün çıkmaa... 
Hepsi onnar bir karara 
gelärdilär – o, tabiatın 
çeşitlii gibi, evrenin saklı 
gözellii gibi.

Gagauziyanın kırları 
hem tepeleri gibi sonsuz 
hem gözäl onun Büük Canabin poezi-
yası da. Da sadä poet, başka hiç biricii 
gibi, var nicä duysun hem annatsın bu 
dünneyin doluluunu hem derinniini, 
başka insannarın beklentilerini hem 
fikir filosofiyasını. Belli ki bu poet, 
mutlaka, islää bir poet sa. Te bu takım 
bän sayêrım anılmış poetı hem cümne 
insanını Todur ZANETi.

Okuduynan Todur ZANETin, tabi-
atın saklı gözelliinnän dolu hem örülü 
peetlerini, ani beni pek dalgalandır-
dılar, bän taa bir kerä sonsuz şükür 
ettim ömürä o duymaklar için, o duy-
gular için, angılarından bän kablede-
rim bişeyä benzedämeyän kanaatlık. 
Kendi laflarınnan talantlı yaratmayı 
annatmaa, bir şüpesiz, iiliksiz bir iş. 
Taa islää er veriim Todur ZANETin 
“Bir düş” («Сон») peetinä, angısını 
avtor kendisi 2012-ci yılda çevirdi 
gagauzçadan rusçaya:

«Сон»
Плыла навстречу мне она:
Дугою бровь – черным черна,
Росой умытое лицо,
На пальчике блестит кольцо,

Сережки золотом горят,
Браслеты на руках звенят,
Платочек девичий в руке
И лента алая в косе.

Метнула взгляд чернявых глаз,
Как будто сняла с сердца сглаз…
«Постой, прекрасное созданье,
Ты как мираж в моем сознанье!»

Улыбка нежные уста
Ее покрыла. И она
Ушла в туман. Остался я
На перекрестке одиночества.
      
Poeziya sonsuz. Göktä yıldızlar 

sayısız. Ama pek parlak yıldız aaz 
var. Benim esabıma görä “Bir düş” 
(«Сон») – bu pek parlak bir yıldız.  
Şindi gözümüzün önünä getirelim “Bir 
düş” peetini originalda, gözäl gagauz 
dilindä!

“Bir düş”
Gelärdi o bana karşı:
Gaytan gibi kara kaşı,
Dartıylan örtülü başı,
Parmacıında üzük taşı.

Boynusunda var leftleri,
Bileklerdä blezikleri.
Kız basması belceezindä,
Hem al gülcäz kulacıında.

Saçlar kara, gözlär kara,
Attı bakışını bana.
“Ya dur, Mari Kızçaz! - dedim.-
Sän temirä gibi geldin!”

Gülümseyip, baktın aşaa,
Da yollandın gitmää aşaa.
Kaldım yalnız bu sokakta –
Dübüdüz aar yalnızlıkta.
          (31.01.2011)
Hepsi dillär büük hem gözäl. Ama ha-

kikat bir poeziya kendi büüklüünü hem 
haliz derinniini salt originalında gösterer. 
Açan bän okuyêrım “Bir düş” peetini, 
gözleriin önünä geler büük impressio-
nizma resimcilerin Êduard MANEnin 
hem Klod MONEnin yaratmakları.

Todur ZANETin peetlerindä oka-
dar çok çizgilär var, angıları kolay hem 
hiç zorlanmadaan yolcu olêrlar sana 
halizdän bir sıradan olmayan dünneyä, 

ani bän dayanamadım bu baskının 
önündä. Bendä peydalandı dayanılmaz 
bir isteyiş çevirmää onun peetlerini kır-
gız dilinä. Bu üzerä bä çevirdim onun 
“Dialetika”, “Zamannaersın, Evim!”, 
“Gecä sevişmä bekçisi”, “Düş” hem 
başka peetlerini.

Haliz bir poeziya yaratmasınnan 
karşılaştıynan o yaratmak zenginneder 
seni hem senin ruh dünneyini. Bana 
hiç annadılmaz uydu onda, ani bän 
karşı geldim türkdilli poetların arasın-
da Todur ZANETi, gagauz halkın anıl-
mış talantını. Ama onu bilerlär gözäl 
Gagauziyadan pek uzaklarda da. Onun 
pek aktiv bilim hem cümne çalışmaları 
da göz aardına kalmêêrlar. Ko ileri do-
oru da bölä olsun. Ona büük yaratmak 
başarmalarını dilerim.

Omor SULTANOV, Kırgızsta-
nın halk poetı,“Mahmuda Baskani-
Kaşgari” hem Rusiyanın “Lermontov 
premiayası” laureatı.

2015-ci yılın Küçük ayı (fevral)

Tabiatın saklı gözelliinnän dolu olan poeziya
2014-cü yılın Kırım ayında (dekabri) Kırgızıstan Respublikasının yazıcılar Birliinin jurnalında “Janı Ala-Too” 

tiparlandı gagauz poetın Todur ZANETin  peetleri. Kırgız okuycuların kolayı oldu tanışmaa poetın dört peetinnän: 
“Zamannaersın, Evim!”, “Dialetika”, “Düş” hem “Gecä sevişmä bekçisi”. Bu peetlär salt birkaçı o peetlerdän, angı-
ların Todur ZANETin yaratmalarından kırgız dilinä çevirdi Kırgızstanın halk poetı Omor SULTANOV.

Bu çalışma-
ların ilk büük 
meropriyatie-
yası oldu Çiçek 
ayın (aprel) 9-da 
Çadır kasaba-
sının 5-ci uşak 
başçasında. Bu 
uşak başçasının 
öndercisi Va-
lentina ŞPATA-
K O V S K AYA 
danıştı “Birlikte 
iyilik” cümnä Birliin başına Ruslan 
GARBALIya yardım için. Canabisi 
bildirdi, ani bu uşak başçasında artık 
50 yıl yorgançilär hem yastıcaklar eni-
lenmedi.

“Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı 
danıştı Çadırdakı “Yapaa-servis” fir-
masına da teklif etti birliktä bu uşak 
başçasına yardım etmää. Firmanın 
saabileri Pötr Daniloviç hem Lüdmila 
Pavlovna GARBALIlar büük havezlän 
işä katıldılar. Da Çiçek ayın (aprel) 
9-da bu uşak başçasına birliktä baaşla-

“Birlikte iyilik” işini ilerleder
Geçennerdä “Birlikte iyilik” cümnä Birliin başı Ruslan GARBALI bil-

dirdi, ani bir aradan sora bu cümnä Birlii insannara yardımnar çalışmala-
rını ilerletmää başladı.

dılar 27 takım yorgançi hem yastıcak.
Belliki uşak başçasının öndercile-

rinin hem ana-bobalar tarafından bu 
büük yardım candan-ürektän kabledil-
di hem baaşlayannara şükür edildi.

Not. Şindi “Birlikte iyilik” cümnä 
Birliin neetindä var taa iki büük iş 
yapmaa: Komrat kasabasının DSU 
maalesindä uşak meydancıı kurmaa 
hem  Dizgencä küüyün liţeyindä 100 
kişi için “Şkola hem klisä: uşakların 
üürenmesindä ortak çalışmak” adlı 
seminar yapmaa.

Bütün TİKA kolektivın çalışmala-
rınnan raametli Aleksandr UZUNun 
ölüsü Poyraz Kipradan Kişinev aero-
portunadan getirildi. TİKA istedi san-
dıı taa Kıpçak küüyünädan getirttmää, 
ama raametli studentın bobası Dimit-
riy UZUN açıkladı, ani onnar kendi-
leri oolunun ölüsünü Kişinevdan Kıp-
çaa götüreceklär.

Raametlinin bobası candan ürektän 

şükür etti TİKA kuruluşuna hem Tİ-
KAnın Kişinev koordinatorluuna 
o yardımnar için ani yapıldı bu aar 
günnerdä onnarın aylesinä deyni. Di-
mitriy UZUN, yaşları gözlerindä, saa 
olsun dedi TİKA koordinatoruna Ca-
nan ALPASLANa, koordinator yar-
dımcısına Mustafa KICIRa, Kişinev 
TİKA ofisin hepsi zaametçilerinä, ani 
bukadar cana yakın kablettilär bu ay-
lenin kahırını.

TİKA yardımınnan çocuun
ölüsü Kipradan evä etişti

Poyraz Kipranın “Doğu universitetin” gagauz studentı, Kıpçak 
küüyündän Aleksandr UZUN aar bir hastalıktan Çiçek ayın 12-dä uni-
versitetın obçejitiyesında raametli olmuş. Aylesi Aleksandırın ölüsünü evä 
getirmää deyni yardım için TİKAya danıştı da TİKA, kahır içindä bulunan 
ana-bobayı, yalnız brakmadı.
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Anacıım, sendän kuvedim, aslı...
Bıldır güzün Komrat “Mihail ÇAKİR” adına pedagogika kolecında yapılan poeziyada master-klasta 

üürencilerä verildi izin “Bütün dünnää karıların gününä” deyni yazsınnar birär yaratmak (kimileri 
taa da çok hazırlamıştı). Onnarın arasından ayırdık birkaçını da büün, “Ana Dili” yortumuza karşı, 
tiparlêêrız onnarı o dillerdä, angısıda yaratmışlar avtorlar. Esapladık, ani eridir burada vermää o 
uşakların üüredicilerin peetini da.

Bir ana var dünnedä – 
ana can verän
Ana, yok gözäl laftan bu dünnedä.
Anam, hiç bişey diil paalı 
Sensiz bän hiç soluk alamêêrım,
Sensiz hiç yokum, sensiz bän
yaşayamêêrım.

Senin deniz gibi gözlerinä bakarkan,
Hem, bal gibi, o sözünü seslärkän,
Canım kopêr, kalbim düüler.
Senin üzün beni büüleer.

Beni büüdüncä, ne çok zorluk 
Kaç gecä sän hiç uyumadın.
Herşeydä bana sän yardımcı oldun,
Hem hepsini tek-tek sän düşündün.

Bän pek severim seni, anacıım.
Sän olmasan, kopêr içim,
Senin için bän dünneyi verärim,
Sän olmasan bu dünnedä, 
bän nasıl yaşarım?
Alöna TUKAN, 1614 gr.

Benim anam
Benim anam pek yalpak.
Bana verdi o yaşamak.
O gözäl, nicä çiçek,
Hem pek datlı yapêr ekmek.

Kendisi – o genç, boyu   kıvrak,
Gülüşü  sä – ne  yalpak.
Gözü, kaşı – kara kömür,
Teni biyaz, nicä bir gül.

Elleri becerikli,
Yapêr tatlı imekleri.
Çok insan ona geler,
Çünkü pek islää diker.

Çok iilik yaptı bizä,
Bizim bütün aylemizä.
Üüretti olmaa insan,
Neredä da olmasan.

Rima SERDEGA

Anam – paalı insan bu dünnedä
Anam – paalı bir insan bu dünnedä.
O herzaman  bekleer beni evdä, 
Herzaman benim için düşüner 
Da hererdä beni canınnan duyêr.

Anam – paalı bir dost bu dünnedä,
Yardım eder o herkerä.
Lääzımnı nasaat bizä verecek,
Hiç bir kerä beni acıtmayacek.

Pek severim gözäl anamı,
Koruyêrım onun adını.
O, ayoz gibi yaşamamda,
Herzaman bulunêr yanımda.
Marina YAKİMOVA, 1414 gr.

Ana – temiz bir can
Ana – temiz bir can,
Uşaanı ölä sevän,
Ani yok ölçü bu sevgiyä.
O uçsuz-kenarsız, hakına.

Ana – ayozlu can,
Uşaanı ölä sevän,
Ani kayıl kurban olmaa,
Salt evladını kurtarmaa.

Ana – açık kiyat,
Verir akıl hem nasaat.
Yaşamakta – kaavi duvar,
Herkerä yardım edär.

Hiç süünmäz ana sevdası,
Alıştırır en yaralı canı.
Galina Dimitrievna
SİRKELİ-KRİSTİOGLO

Ana
Ananın kalbi  pek yufka.
Onu lääzım korumaa.
Ananın kalbi paalı baaşış,
Bütün üreklän o bizi sevmiş.

Ana boşuna lafı harcamaz,
Kahırını  üzä çıkarmaz.
Ana bitkisiz nasaat verer,
Herkerä bizi annêêr.

Bu dünnedä var bir insan
Bu dünnedä var bir insan,
Benim için yakın bir can.
Yardım verer o zorlukta,
Yolu açêr yaşamakta.

Bu dünnedä var bir insan, 
Beni haliz-haliz sevän.
Acısı varsa onun, susacek,
Kimsey hiç dä bilmeyecek.

Bu dünnedä var bir insan, 
Benim yaşamamı o koruyan.
Eer lääzımsa beni kurtarmaa,
O hazır ateştä dä yanmaa.

Bu dünnedä var bir insan 
Akıl , fikir bana verän.
Ana! Hiç yoktur dünnedä,
Senin gibi sıcak ürää!

Bu dünnedä var bir insan,
Benim, benim paalı anam...
Oksana GRADİNAR

Мамин оберег
Что ты делаешь, память?
Почему  ты опять 
Нас уносишь на крыльях
В мир, что уж не догнать.
Где родительский дом мой,
Солнца льются лучи,
Достает моя мама
Тёплый хлеб из печи.
Сладко манит парного
Аромат молока,
И косички мои
Нежно гладит рука.
Вдоль дорожки к колодцу
Ты сажала цветы –
Больше нету  на свете
Такой красоты!
Ты любовь мне привила
К людям и доброте,
Напоила мне сердце
Уcтремлённым к мечте. 
Материнские песни
И сейчас я пою
На земле и на небе,
И на самом краю.
Обо мне молит Бога
И меня бережёт 
Мамин маленький крестик –
Оберег от невзгод.

Ангел
Закрываю глаза, 
       чтобы вспомнить опять
Запах маминых рук 
     и, как в детстве, дышать
Как прижмусь я губами 
                 к ладоням твоим.
Но  открою глаза лишь –  
         сон ушёл , и ты с ним.
В нашей жизни жестокой  
             очень нужно порой,
Чтобы ждал тебя дома 
          кто-то самый родной,
И молился ночами, 
                    и советы давал,
И тебя, словно ангел, 
                  на пути охранял.
В повседневных заботах 
                  забываем всегда,
Что уходят недели, 
                      а за ними года.
И приходит однажды 
           вдруг нежданно беда,
Когда ангел на небо 
                    улетит навсегда.
Мне бы крикнуть так 
    громко, только ты далеко,
Мне б сказать, что хотела – 
              только время ушло.
Ты хранила меня, 
                  ты одна на земле
Мне плечо подставляла 
                и светила во тьме.
Если я не пропала, 
            не сломалась в пути,
Потому что мне мама 
         помогала идти.
Потому что душа ее там, 
                                  высоко,
Согревает меня, 
                когда мне нелегко.
Ольга Ивановна ТРЕТЬЯК,
üüredici

Моя мама лучше всех
Моя мама лучше всех.
Она дарит мне успех.
И где бы я не находилась,
И что со мной бы 
                       не случилось,
Она всегда живет во мне,
Она – главная в моей душе.
И как бы не было б, 
                             мне плохо,
Я все равно буду 
                           счастливой.
Я всем кричу: 
                    «Проблемы нет,
Пока на свете мама есть».
«МАМА» - ласковое слово, 
Должно быть сказано 
                            с любовью.
Когда лежали в колыбели,
Мы ведь ей не надоели...
И как можно ей в ответ
Кричать, язвить, 
                душой кривить…
Цените маму, берегите,
И всей душою вы к ней 
                           стремитесь.
Tani GRİNİK, 4211 gr.

2015-ci yılın Baba Marta ayın 18-dä Türkiyenin 
istoriyasında tamamnandı büük bir kahramannık 
sayfanın 100-cü yıldönümü. Bu sayfa – Çanakkale 
cengindä enseyiş. Arhiv dokumentleri gösterer, ani 
ozamannar, bakmadaan ne dinä, ne milletlää, cengi 
ensemää deyni omuz-omuza kalktırlar Türkiyenin 
bütün insannarı: türklär, çerkezlär, kurtlar, lazlar, 
arablar, armennar, gagauzlar, slavlar, hepsi, kimin 
canı hem ruhu yanardı kendi vatanı için.

Herliim Gagauziya Bütündünnä gagauzların 
Kongreslerindä hepsi gagauzların istoriyasını yazmaa 
karar aldısaydı, Çanakkale cengindä enseyiş için kan 
dökän gagauzları da anmamız lääzım.

Büün tiparlêêrız (Türkiye türkçesindä) Türkiyenin 
Diyarbekir  kasabasından poetın Abdulkadir Nur 
GÖRDÜKün o uzak günnär için dastanın.

ÇANAKKALE KARDEŞLİK DESTANI
Kim bilir nerden gelmiş, burda tüfek çatıyor.
Bazen yıldız misali, güneş gibi batıyor.
Geçilmez oldu çünkü, destan Çanakkale’ de,
Diyarbekir’den Şeyhmus, Muş’tan Hasan yatıyor.

Sülüsü Erzurum’dan almış, arslan dadaşım.
Aydın’dan efe gelmiş, Eleziz’den gardaşım.
Okullar tabur olmuş, sınıflar ise bölük,
Yol vermemiş düşmana, bu yüzden diktir başım.

İstanbul’dan, Bingöl’den, Sivas’tan, Sakarya’dan.
Kosova’dan, Bağdat’tan, Hatay’dan, Trakya’dan.
Kopup gelen evlatlar yan yana sonsuza dek,
Malatya’dan. Yozgat’tan, Samsun’dan, Kütahya’dan.

Elliyedinci alay, üçüncü taburdaydım,
Onbirinci bölükten Mehmetcik’tir ön adım.
Temel, Şamil, Haydar’ım, gidip geri dönmeyen,
Baran’ım, Ertuğrul’um, meçhul asker soyadım.

Seyit onbaşı biziz, Yahya çavuş özümüz.
Harcımız birdir bizim, tevhittir ön sözümüz.
Türküm, Kürdüm, Arabım, Lazım, Çerkezim sence?
Nedir paylaşılmayan, neden kördür gözümüz.

Nerede gönül dostu görürsen sor, ben oyum.
Selahaddin Eyyubi, Veys-ül Karan’dan soyum.
Hacı Bayram Veli’den, Yunus’ tan kültürümüz,
Pir Sultan’lar şahımız, Mevlana’dandır huyum.

Şafak vakti duruldu namaza hep beraber,
Yerle gök kucaklaştı, bayram gibiydi her yer.
Geri dönmek yok dedi gür sesiyle kumandan,
Mabud’a son yakarış dillendi, illa zafer.

Hücum ettik beraber, Allah Allah diyerek.
Çok zaman oruç tuttuk, boş iftar bekleyerek.
Ne mümkün karavana, kim bulmuş ki çorbayı,
Bazı gün kuru ekmek, çoğu gün şükrederek.

Erat, son tekmilini Rabbine verdi elden.
Cennet kokusuydu bu, gelen sabah yelinden.
Nuri paşa seslendi, hakkın helal et asker.
Melekler cevapladı, her birinin dilinden.

Toz, dumanla çökerken, Kanlıdere’ye gece.
Buradan sağ çıkmanın adı çok zor bilmece.
Başka başka olsa da türkümüz, ağıdımız.
Kelimeyi şahadet değil mi en son hece?

Mermi ve top sesleri, ninni gibiydi sana,
Gaziler selam durdu, şu kefensiz yatana.
Dursun gelmiş Rize’den, Halil ise Urfa’lı.
Kime yetmez bu toprak, kim sığmaz bu vatana.

Doktor Dimitri son kez seslendi kınalıya,
Ali çavuş, benim’çin dua edin Tanrı’ya.
Bana gavur demeyin, mezarım sizle olsun, 
Sinenizde kalayım, gömün Gelibolu’ya.

Şahlandı Anadolu’m, koştu mahşer yerine.
Minnettarız, kahraman neferin her birine.
Eller kalksın duaya, hepsine rahmet olsun.
Kadından erkeğine, komutandan, erine.

Bir daha yaşanmasın böyle zorlu savaşlar.
Ne acılar çekilsin ne de dökülsün yaşlar.
Mecbur olsak o başka, geliriz aynı ruhla,
Korkuyu korkutmuşuz, şahittir dağlar, taşlar.

Aynı bahçenin gülü, aynı renktir kanımız.
Tek başına biz dersek, eksik kalır yanımız.
Mühürdür Çanakkale, kardeşlik tesciline.
Ortaktır kaderimiz, ortaktır vatanımız.

TÜRK DÜNNÄSININ İSTORİYASI
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200 yıllık armudun odunnarı
Kongazın 3-cü gimnaziyasının muzıkada üü-

redicisi Radion Georgieviç YASIBIŞ çok kerä 
bana annattı, ani gimnaziyaya yakın varmış bir 
evelki armut aacı da hep teklif edärdi gidip, o aacı 
partedä çıkarmaa. Ama ba bendä vakıt yoktu, ba 
canabisinä uymaazdı, ba başka iş peydalanardı, 
ama açan biz toplandık orayı gitmää, Canabisi 
bildirdi, ani o aacı birkaç gün ileri kesmişlär. Son 
sonunda, vakıt bulup, 2015-ci yılın Küçük ayın 
10-da biz armudun yanına gittik.

Karşladı bizi evin saabiykası Matrona Pav-
lovna KOMUR, 1940-cı yıldan duuması. Cana-
bisi annattı, ani birkaç gün geeri unukası kesmiş 
bu aacı, “komuşusunun örtüsünä zarar yapmasın 
deyni”. Bundan sora Canabisi izin verdi yaklaşa-
lım o aacın erinä. Orada bizi bir tepä odun hem 
aacın kökü beklärdi. Radion Georgiyeviç aucun-
nan pakladı kökü kaardan hem tozdan.

Matrona KOMUR annatı: “Dädularımın 
däduları gelärkana buyanı, Bucaa, bulmuşlar 
bu fışkanı da 1,5 ay, nem partallara sarılı, yolda 
getirmişlär onu. Adam demiş: “Te neredä yuva-
lanacez, orada ekecez bu fışkanı, da tutularsa, 
bizim gelmemizä hep anmak olacek.” Açan on-
nar gelmişlär buray Kongaz erinä 28 gospodar 
varmış burada. Bän tutêrım aklında nicä armut 
birkaç taliga meeva yapardı. Da küüdän insan-
nar gelärdilär da bir kazan armuda bir kazan 
ekin verärdilär. Zerä kurudulmuş armuttan ürek 
yılacı yapardılar. Şindi te aacı kestilär.”

Bu lafları işittiynän, sansın benim da canım-
dan bir parça kestilär. Baktım Radion Georgiye-
viça, o da pek gücenikti. Canabisi gücenik dedi: 
“Teklif ettiydim bu armut aacından küüyün 
pamätniini yapmaa, ama te - etiştirämedik. 
Yazık, ani bunu yapamadık. Te şindi pamätnik 
bir tepä odun oldu”.                    Todur ZANET

Gagauz patriotu
Dimitriy UZUN
raametli oldu

Paskellä günü, Çiçek ayın 12-
dä raametli oldu anılmış gagauz 
devlet, politika hem kultura ada-
mı, gagauz patriotu Dimitriy Ya-
kimoviç UZUN.

Canabisi duudu 1936-cı yılın 
Küçük ayın (fevral) 2-dä Kaza-
yak küüyündä. Çok yıllar parti-
ya hem devlet uurunda işledi. 10 
yıldan zeedä Kantemir rayispol-
komun predsedateli çalıştı.

1994-1998 hem 1998-2002 yıl-
larında Moldova Parlamentın 
deputatı oldu.

Moldova Parlamentının Ga-
gauziya (Gagauz Yeri) avtono-
miyasının Zakonunu kabletmäk 
Komisiyasında işledi.

Dimitriy Yakimoviç UZUN 
Çiçek ayın 14-dä Kişinevun “Sv. 
Lazar” mezarında topraa verildi.

Topracıı ilin olsun!

Küçük Paskellä aftası insannar sa-
vaştılar, mezarlaa gidip, yakınnarın hem 
senselelerin mezarlarını tertiplemää: 
mezarları düzmää, otları kesmää, çiçek 
ekmää, gratiyaları boyamaa, lääzımsa 
kruçaları kireçlemää.

Evellär Ölülerin Paskellesindä me-
zarlıkta birkaç sıra pomana masası ku-
rarmışlar da, popaz mezarları okuduy-
nan hem ayazma serptiinän, masayı da 
okuyarmış. Sora hepsicii, alıp kendi 
imeklerini, yakınnarının mezarlarına 
gidärmişlär da orada bilä iyärmişlär.

Şindi bölä yapmêêrlar. Hepsi doo-
rudan mezarlara giderlär, mezarların 
üstünä kolaç hem pomana erleştirerlär 
da popaz, kolivayı okuduktan sora, 
hepsi mezarları da okuyêr hem ser-
per. Bundan sora kolaçları, çanak-
çölmekleri pomana vererlär hem do-
layda insannarı içkiylän ikram ederlär.

PATRETTÄ: 1933-cü yılın duu-
ması, 1963-cü yıldan beeri dul karı, 
kongazlıyka Sofiya İvanovna KA-
RAYDALLI mezarlara su döker.

Hristiannar Küçük Paskelleyi baktılar
Çiçek ayın 20-dä ortodoks hristiannar Küçük Paskelleyi (Ölülerin Paskellesini) baktılar. O gündä küülerin hem kasaba-

ların mezarlıklarına may hepsi küülülär toplandılar. Bakmadaan neredä onnar bulunardılar irakta mı osa yakında mı, aşırıda 
mı osa küüdä mi, may hepsi soy-senselenin mezarlarına geldilär.

A n ı l m ı ş 
rus yazıcıy-
kası Zinovya 
DUŞKOVA 
baaşladı Ga-
gauziyanın 
R e g i o n a l 
bibliotekası-
na 50 taanä 
kiyat. Bu ki-
yatların arasında var uşaklar için kiyat-
lar da.

Zinovya DUŞKOVA duudu 1953-
cü yılın Orak ayın (iyül) 19-da Kon-
gaz küüyündä. Onbir yaşında geçti 
yaşamaa Çuvaşiyeya. Sora genä döndü 
Moldovaya. İşledi Odesada, Nahodka 
hem Vladivostok kasabalarında. Yazdı 
40 kiyattan zeedä. Kimileri o kiyatla-
rın taa tiparlanmadı.

Yazıcıykanın yaratmaların aşırıda 
da bilerlär: Belgiyada, Germaniyada, 
İzraildä, İndiyada, Franţiyada, Kanada-
da, Şveyţariyada, Yaponiada. Şindi var 
kolayı Gagauziyanın okuycuları da taa 
derindän Zinovya DUŞKOVAnın yarat-
maklarınnan hem fikirlerinän tanışsınnar.

Zinovya DUŞKOVA
kiyatlarını baaşladı


