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1946 güzü - 1947 kışı hem ilkyazı gagauzlara karşı zorlan yapılan aaçlıkta 
40-60% insanımız, GENOŢİDa kabaatsız kurban olup, aaçlıktan öldü!

Aaçlık GENOŢİDın 70-ci kara yıldönümü

O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, geçirdik, of, of!
Sofya İlyiniçna YAMBOGLU 

(kızlık laabı Kambur), 03.07.1934 
yılın duuması Çok Meydan 
küüyündä:

“O-o-of! O-o-of! Aaçlıı, o-o-f, 
geçirdik, of, of! Sorma, çocuum, 
sorma! Aaçlıı, çocuum, kimsey 
geçirmesin osoy, nesoy biz geçirdik. 
Genä vardı bobamız, of! 

Aaçlık oldu, çocuum, kırk altıda. 
Yaamurlar yaamdı, ekin yok. 
Angısında vardı – vardı, angısında 
yoktu – yoktu. Ekinneri aldılar. Aaç 
insan biri-birindän ekin, imeelik 
çalardı. Çok insan öldü aaç. Makuk 
çıktı. İnsan alardı, parça-parça 
iyärdi. Şişärdi. Biz bir kerä aldık, 
da bizim bobamı brakmadı başka 
iyelim.

Nelär idilär, nelär! Allah korusun! 
Of, Boje, İisus, Göktä Bobacıım 
(stavrozunu yapêr)! Küüdä pek çok 
insan aaçlıktan öldü. Kurtuldum 
oradan. Da te 83 yaşına etiştim. 
Mamuda dokuz uşaktık. Hepsimiz 
çıktık aaçlıktan. Şindi salt bän 
kaldım”.

4-cü – 5-ci sayfalar

Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIMın 
Moldovaya hem Gagauziya ofiţial vizitı

Hederlezin (may) 5-6 günnerindä, 
Moldova Premyer-ministrusu Pavel 
FİLİPın teklifinä görä, Moldova-
da hem Gagauziyada ofiţial vizitlan 
bulundu Türkiye Başbakanı Binali 
YILDIRIM.

Hederlezin (may) 5-dä Binali YIL-
DIRIM buluştu Moldova Prezidentı 
İgor DODONnan, Moldova Premyer-
ministrusu Pavel FİLİPlan, Moldova 
parlamentı Başı Adrian KANDUylan.

Hep o günü Türkiye Başbakanı Bi-
nali YILDIRIM, Moldova Premyer-
ministrusunnan Pavel FİLİPlan birliktä,  
Moldovada Türkiye Büükelçiliin eni 
Binasının açılışını yaptılar. 

Hederlezin (may) 6-da da Türkiye 
Başbakanı Binali YILDIRIM, Moldo-
va Prezidentı İgor DODONnan hem 
Premyer-ministru Pavel FİLİPlan 
birliktä, Bütündünnä gagauzların IV-
cü Kongresi çalışmasında hem başka 
meropriyatiyalarda pay aldı.

Komratta geçti
“Gagauz kongresi”

Hederlez ayın 5-6 günnerindä 
Komratta geçti “Gagauz Kongresi” 
(bölä yazılı kongresin ofiţial saytın-
da), angısında pay aldı on devlettän 
zeedä insan. 5-ci sayfa
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Hulusi KILIÇ: “Türkiye Başbaka-
nı Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 
5-6 günnerindä Moldovaya ofiţial vi-
zitında Türkiye delegaţiyasında vardı 
4 Türkiye Bakanı (ministusu) hem bir 
Başbakan yardımcısı, çok sayıda üü-
sek uurda çinovniklär hem çok büük 
sayıda işadamnarı. Moldovanın ba-
amsızlıı günündän beeri, bu vizit oldu 
Türkiye Başbakanın Moldovaya seftä 
vizitı. Türkiye Başbakanı çok büük 
ofiţiallıklan hem sıcak karşılamaylan 
aarlandı hem pek büük duygularlan 
ayırıldı buradan. 

Vizitın Türkiye-Moldova ilişkile-
rin 25-ci yıldönümünä razgelmesi pek 
büük faydalarlan sonuçlandı: edi an-
naşma hem protokol imzalandı. Bun-
narın en önemnisi Moldovaylan Türki-
ye arasında soţial-güvennik annaşması 
hem uygulanması. Bu annaşma hem 
Türkiye vatandaşları arasında, hem 
Moldova vatandaşları arasında çok 
önemni oldu. Türkiyedä çalışan Mol-
dova vatandaşların, Moldovada çalı-
şan Türk vatandaşların ödeklerindän 
tutulan vergilär onnarın pensiyalarında 
sayılacek.

Başka annaşmalar da imzalandı. 
Onnarın içindä var annaşmalar Türki-
ye Radio-Televideniyası hem Moldova 
Radio-Televideniyası kuruluşların ara-
sında, Anadolu Ajansı hem Moldpress 
Agenstvonun arasında, Komrat Devlet 
Universitetı hem Yunus Emre İnstitutu 
arasında hem başka. Hepsi bu annaş-
malar imzalanmadaan öncä Türkiye 
Başbakanı hem Moldova Premyer-
ministrusu onnarlan ilgili ortak basın 
açıklaması yaptılar, neredä iki devle-
tin arasında ilişkilerin perspektivasını 
çizdilär.

2017 yılı Türkiyelän Moldova yılı 
olacektır. Bilersiniz, Küçük ayında 
(fevral) dışişleri Bakan yardımcısı 
Büükelçi Ahmet YILDIZ Moldova-
ya vizit yaptı. Geçän ayın sonu Mol-
dova dışişleri ministrusu Aleksandr 
JIZDAN Türkiyeyä gitti. Şindi da, 
Hederlez ayın 5-6 günnerindä, Türki-
ye Başbakanı Moldovaya ofiţial vizit 
yaptı. Hederlez ayın 22-dä da İstam-
bulda Kara deniz ekonomika işbirlii 
toplantısı var, orayı da Prezident İgor 
DODON gidecektir, da Türkiye Pre-
zidentınnan ikili görüşmä yapacektır. 
Bu toplantının önündä İstambulda 
dışişleri Bakannarın Konsilium bu-
luşması var, orayı Moldova dışişleri 
ministrusu Andrey GALBUR katı-
lacek. Ceviz ayın (sentäbri) 18-20 
günnerindä Moldova Parlament Başı 
Adrian KANDU Türkiyedä ofiţial 
vizitlan bulunacek. Eni yıl öncesi 
da Türkiye Prezidentın Moldovaya 
ofiţial vizitı beklener.

Gördüünüz gibi büük vizitlar 
yapılêr. Bu iki devlet arasındakı iliş-

kilerin eni düzenin başladıını göste-
rer. Bu da diplomatiya ilişkilerin 25-
ci yıldönümündä ayırı bir önemnik 
taşıyêr.

Moldovada Çiçek ayın (aprel) 20-
21 günnerindä yıvın kaar baskısı ka-
lapsı yaşandı. Türkiye Başbakanı he-
men Moldova Premyer-ministrusunu 
Pavel FİLİPı aardılar, kendi acızgan-
nıını bildirdilär, hem “Türkiye olarak 
bir yardım yapılacek sa, bizä bildirin” 
dedilär. Da bu kalapstan 10 gün sora 
Türkiye Moldovaya 100 bin Evro yol-
ladı hem yardım yapan ilk devlet Tür-
kiye oldu. Biz da, Büükelçilik olarak, 
burada türk işadamnarına yazı yol-

ladık, taa sora da toplantı yaptık, da 
Moldova finans ministerlii tarafından 
açılan esaba para transferları yapmala-
rını istedik. Hem işadamnarımızın bu 
yardımı yaptıklarını inanêrım.

Türkiye Başbakanın vizitı zamanın-
da Moldova Premyer-ministrusunnan, 
Parlament Başınnan hem Prezidentlan 
görüşmelär yapıldı. Gagauz Yerindä 
da üçlü görüşmä yapıldı – Başbakan, 
Premyer-ministru hem Gagauziya Baş-
kanı İrina VLAH.

Bu görüşmelerdä dilä getirilän ko-
nular oldu: ikili ilişkilerin her alanda 
geliştirilmesi konusunda görüştülüünä 
varıldı, ilişkilerin strategiyalı ortak 
düzeyinä çıkarılması kararlaştırıldı, 
Kişinevda bir Türk bankası açılması 
yolunda görüş oluştu, İstanbulda Mol-
dovanın bir alış-veriş ofisi açılıması 
konusunda karar alındı, terorizmaya 
karşı ortak savaşmak hem FETÖyä 
baalı olan şkolalarlan ilgili görüş alış-
verişindä bulunuldu. 

Ayrıca, Türkiyeylän Moldova ara-
sında bir dostluk köprüsü oluşturan, 
Gagauz Yerinnän ilişkilerin geniş-
lenmesi, Gagauz Yerin genişlenmesi 
hem kalkınması için da görüş alış-
verişindä bulunuldu, hem bu konuda 
ortak fikirä gelindi. Genä, Gagauz 
Yerinnän ilgili Moldova Parlamentın-
da beklenän Zakonnarın öncä geçme-

si konusunda tekliftä bulunduk hem 
bu konuda lääzımnı işlerin yapılacaa 
bizä sölendi.

FETÖyä baalı olan şkolalarlan ko-
nuya gelincä, bildiiniz gibi 2016 yılı 
15 Temmuz günü (Orak ayın 15-si) 
Türkiye bir devlet devrimi durumun-
nan karşı-karşıya kaldı, da bu devlet 
devrimin ilerlemesi olan, burda da 
bu şkolalarda çalışan administraţiya 
hem üüredicilär var. Bu türk 
administraţiyasının hem üüredicile-
rin burda yaşamaları hem çalıçmaları 
bizi pek raatsız eder. Bu şkolalarda 
üürenän üürencilär – bizim üürenci-
lerimiz. O bakımda, kimsey yannış 

annamasın, o şkolaların bizä dev-
rim edilän durumunda, orda üüredi-
cilii taa da üüsek uurda ilerledecez. 
Bu FETÖ terorist organizaţiyasının 
uzantısı olan bu türk administraţiyası 
hem üüredicileri, kendilerini ko-
rumaa deyni, uşakların analarına-
bobalarına yannış bilgileri vererlär. 
Onuştan onnara önem verilmesinne-
rini isteerim. 

Moldova bizim dost hem kardaş 
devletimiz. Doorusu da: bizim dostu-
muz – dostumuzdur! Duşmanımız da 
– ortak duşmanımız olması lääzım! 
Biz dost Moldova öndercilerindän bu 
konuda bizä yardımcı olmalarını hem 
işbirlii yapmalarını bekleeriz.

Vizitın ikinci günündä iş Forumu 
düzennedik. İş Forumuna 200-dän 
zeedä firmanın temsilcileri katıldı 
hem çok başarılı bir iş Forumu geçti. 
İki Başbakan da Forumda konuşma 
yaptılar. Şindi 400 milion dolar olan 
alış-verişi 1 miliard dolara çıkarılması 
konusunda ilerdä çalışmalar yapılacek. 
Bildiiniz gibi, geçteki Kasımın 1-dä 
serbest alış-veriş annaşması kuvedä 
girdi. Bununnan ilgili olarak alış-
verişin artmasını bekleeriz. Biz türk 
işadamnarını Moldovaya yatırım yap-
maa çaarêrız. Önümüzdeki vakıtlarda 
da alış-veriş hem ekonomika ilişkileri-
mizin artmasını inanêrım.

Vizit zamanında iki Başbakan bu 
Büükelçiliin binasının ofiţial açılışını 
yaptılar. Büükelçiliimiz da Moldova-
da en gözäl büükelçilik binalarından 
birisi, bununnan da hodulluk duyêrız.

Genä iki Başbakan Hederlez ayın 
6-da Kişinevda Ana hem Uşak Saalıını 
aarştırma institutun reabilitaţiya Blo-
kun, TİKA yolunnan enilenmesindän 
hem tertiplenmesindän sora, ofiţial 
açılışını yaptılar. Türkiye burêy ya-
rım milion evro para harcadı. Hep o 
günü Komrat Süleyman DEMİREL 
uşak başçasının açılışı yapıldı. Kom-
ratta “Chateu Komrat” otelin temeli 
atıldı.

Komratta, üçlü görüşmedän sora, 
iki Başbakan hem Gagauziya Baş-
kanı ortak basın açıklaması yaptılar. 
Ardından Bütündünnä gagauzların 
IV-cü Kongresinä geçildi, da burayı 
Moldova Prezidentı İgor DODON da 
katıldı. Kongresin da çok başarılı geç-
tiini gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız 
Kongresä bir mesaj gönderdi, o mesajı 
da bän okudum.

Önümüzdeki vakıtlarda biz, Tür-
kiye olarak, Moldovanın genelindä 
kalkınma yardımnarını ilerledecez. 
Komrat devlet bolniţası enidän yapıla-
cek. Valkaneşin su soruşu çözülecek. 
Bir da büük bir üürenmäk komplek-
sı yapacez Komratta. Türkiye içişleri 
Bakannıınnan Moldova içişleri minis-
terlii arasında işbirlii taa da genişle-
yecek.

Paalı jurnalistlär, Moldova bizim 
için önemni bir devlet, kardaş hem 
dost devlet. Burada gagauz kardaş-
ların da yaşaması ilişkilerimizä ayırı 
bir zenginnik katmakta. İki taraf ta, 
ilişkileri taa ileri götürmä, kalkındır-
ma hem genişledirmä ükünü üstünä 
alêr. Bän, Büükelçi olarak, Büükel-
çiliin bütün kadrosunnan, bu ilişki-
lerin genişlemesi için, derinneşme-
si hem kaavileçmesi için çalışacez. 
Preskonferenţiyaya katılmanız için 
çok teşekkür ederim!”

Bundan sora jurnalistlär soruşları-
nı sordular. Onnarın birisinä – “Her-
liim Kişinevda bulunan Evropa Bir-
liin misiyası, sözlerini demokratiya 
prinţiplarına atarak, brakmarsalar Mol-
dova Pravitelstvosu karışsın FETÖ 
şkolaların kapanmasına, ozaman Anka-
ranın hem Kişinev Büükelçiliin ofiţial 
cuvabı ne olacek?” cuvap ederäk, Bü-
ükelçi Hulusi KILIÇ bölä dedi: “Bän 
bunun tersini düşünerim. Bizimnän iş-
birlii yapaceklarına inanêrım. Demok-
ratiyanın arkasında terorizma olursa, 
onu yardımnamaa gerçektän demokra-
tiyaylan uymaz!”

Not. Preskonferenţiyadan sora 
Büükelçi Hulusi KILIÇ jurnalistleri 
baklavaylan hem türk çayınnan ik-
ram etti. 

Demokratiyanın arkasında terorizma olursa, onu 
yardımnamaa gerçektän demokratiyaylan uymaz!

Hederlez ayın (may) 11-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ, Büükelçiliin binasında, Türkiye Başbakanın Binali YILDIRIMın Hederlez ayın 5-6 
günnerindä Moldovaya ofiţial vizitın sonuçlarınnan ilgili bir preskonferenţiya yaptı. Preskonferenţiyayı Büükelçi başlattı ondan, ani jurnalistlerä bildirdi ki 
zalda bulunêr Azerbaycan Büükelçisi Gudsi Dursun oglu OSMANOV, hem teklif etti ayakta anmaa Türk dünnäsının Büük liderını Gaydar ALİEVı (1923-
2003), angısının duuma günü Hederlez ayın (may) 10-da kutlanıldı.
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Türkmenistan Respublikasının 
Prezidentı Gurbangulı BERDIMU-
HAMEDOV 2013-cü yılda, Moldo-
vanın Prezidentı hem Gagauziyanın 
ozamankı öndercilerinin yalvarmasına 
görä, verdi izin, baaşış olarak, Gagau-
ziyanın Çöşmä küüyündä düzdmää bir 
eni uşak başçası. 2017-ci yılın Heder-
lez ayın 16-da da bu uşak başçasının 
ofiţial açılışı oldu. 

Açılışta pay aldılar Türkmenistan 
Respublikasının Premyer-ministru yar-
dımcısı hem dışişleri ministrusu Raşid 
MEREDOV, Moldova Prezidentı İgor 
DODON, Türkiye Kişinev Büükel-
çisi Hulusi KILIÇ hem Turkmenista-
nın Moldovada Büükelçisi Nurberdi 
AMANMURADOV, Gagauziya ön-
dercileri hem deputatları.

Uşak başçasının ofiţial açılış büük 
bir tantalalı hem eşil renkli yortuya 
döndü. Başkanın duhovoy orkestrası 

fanfaralı havaları çalardı. Musaafirleri 
karşladar Çöşmä küüyün üürencileri 
hem insannarı, angıları sallardılar Türk-
menistanın, Moldovanın hem Gagauzi-
yanın bayraklarını. Doz-dolay eşillikti: 
Türkmenistan bayrakları, uşakların 
şiritleri hem bantları, uşak başçasının 
aullarını hem binasını donaklayan şi-
şirigalar, fidannar, otlar, odaların erle-
ri. Bu eşil renklär açılış yortusuna taa 
da büük şennik hem hodulluk verärdi. 
Uşak başçasının binasının ön duvarında 
erleştiriliydi Türkmenistan Respublika-
sının Prezidentının Gurbangulı BERDI-
MUHAMEDOVun patredi. 

Açılış nasaatını yaparkana Türk-
menistan Respublikasının Premyer-
ministru yardımcısı hem dışişleri mi-
nistrusu Raşid MEREDOV getirdi hem 
söledi Türkmenistan Respublikasının 
Prezidentının Gurbangulı BERDIMU-
HAMEDOVun “gagauz kardaşlarına 
hem kızkardaşlarına selämını” hem 
urguladı, ani “Çöşmä küüyün “Dost-
luk” uşak başçası – Türkmenistan hem 
Moldova arasında 
dostluk simvolu-
dur”. Sözündän 
sora Raşid MERE-
DOV verdi uşak 
başçasının geçici 
direktoruna Fö-
dora REŞELÄNa 
başçanın “simvol-
lu anaktarını”.

“Dostluk” uşak başçasının ofiţial 
açılış şiridini kestilär Türkmenistan 
Respublikasının Premyer-ministru yar-
dımcısı hem dışişleri ministrusu Raşid 
MEREDOV, Moldova Prezidentı İgor 
DODON hem Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH. Nedän sora, “Dostluk” 
uşak başçasının geçici direktoru Födo-
ra REŞELÄN büük musaafirlerä uşak 
başçasında ekskursiya yaptı, neredä 
Raşid MEREDOV uşaklara baaşışları 
daattı.

Ofiţial açılıştan sora Gagauziya 
hem Türkmenistan artistleri bir konţert 
gösterdilär.

Çöşmä küüyün eni uşak başçası 
esaplı 160 uşaa, angıları 8 grupaya bö-
lünük. Ama küüdä var 183 uşak, angı-
ları 5 uşak başçasına gidärdilär. Şindi, 
küü primariyasının kararınnan, hepsi 
bu uşak başçaları kapanacek da uşaklar 
“Dostluk” uşak başçasına gezeceklär. 
Burada uşakları üüretmää, terbietmää 
hepsi kolaylıklar var. Var burada oyun 
odaları hem bir baseyniya da.

Fotolar – vlah.md saytından

Türkmenistan-Moldova dostluk simvolu
(Çöşmä küüyün “Dostluk” uşak başçasının ofiţial açılışı)

Hederlez  ayın (may) 7-dä Kişine-
vun Ştefan çel Mare parkında (eski 
adı A.Puşkin parkı) insan önündä 
“Hederlez” yortusu kutlandı.

Yortu olsun deyni çalıştı BMT (Bir-
leşik Milletlär Toplumu) ofisın yardı-
mınnan Etnikararası birleşmäk gençlik 
grupası, Türkiye Kişinev Büükelçilii, 
Gagauziyanın İspolkomu hem Moldo-
vanın gençlik hem sport ministerlii.

Yortuyu hazırlayannar annattılar ne o 
“Hederlez”, neçin o pek bakılêr gagauz-
larda hem bütün türk dünnäsında. İnsan-
narın kolayı oldu taa derindän tanışmaa 

gagauzların adetlerinnän. Zerä yortu 
çerçevesindä yapıldı türlü sergilär, milli 
imeklärlän hem  musaafirlär içkilärlän 
konaklandı hem da ikram edildi.

Kişinevda “Hederlez”

Ön söz erinnä
Gagauzlara karşı XX-ci üzyılda 

yapılan baskıların hem ezmeklerin 
arasında, bir şüpesiz, ilk erdä durêr 
1946-1947 yıllarda Sovet rejimin ta-
rafından gagauzlara uygulanan AAÇ-
LIK GENOŢİDI. Bu genoţid  kendi 
içinä topladı 1940-ta gagauzların ka-
pamalarını hem trudarmiyaya almala-
rını, 1941-dä Sibirä kaldırılmalarını, 
1944-tä “kara pehotaya” almalarını 
hem MGB1  tarafından zındannara, ka-
pannara hem GULAG2 lara atılmaları. 
Hepsi bu işlerdä rejimä pek çok yardım 
ettilär erindeki kalik palilär, angıları 
hemen üstä çıktıydılar, da, kudurmuş 
köpeklär gibi, kendi halkını paralamaa 
başladıydılar. 

Aaçlıın genoţidın çeketmesi
Büük aaçlık genoţidı başladı 1946-cı 

yılda yazın. Açan bizä deerlär, ani aaç-
lıın sebepi o, ani o yılın kurakmış – bu 
aslının pek küçük bir parçacıı. Dooru 
– kuraktı! Ama insannar becerdiydilär 
toplamaa okadar ekin, ani o ekinneri 
baskıylan evlerdän almaydılar, insan 
zoor, ama saalıklı çıkaceydı o 1946-
1947 yılları kışından. Bekim devlet ta 
yardım edeceydi?! Ama devlet, yardım 

1 MGB – Министерство Государственной 
Безопасности СССР.
2 GULAG – Главное Управление ЛАГерей.

erinä kendi, plannarını kurduydu.
Moldova Komunist Partiyası Mosk-

vanın önündä kendi üstünä aldıydı plan 
– devletä 265 bin ton ekin vermää. 
Ama yazın başında annadı, ani bunu 
yapamayacek, da 1946-cı yılın Kirez 
ayın 26-da planı 160 bin tona indirdti3. 
Bu ekin da kolhozlarda yoktu.

May iki aydan sora, 1946-cı yılın 
Harman ayın (avgust) 19-da (Gagauz 
Respublikasının kurulmasına taa 70 
yıl var) karar alınêr planı 72 bin tona 
indirmää4, hem bu ekini diil kolhozlar-
dan, ama insannardan toplamaa. Proku-
raturaya veriler izin “sabotajniklärä 
hem nezdatçiklerä” karşı en büük 
baskılar yapmaa hem, “korkutmak 
için, lääzımsa”, kurşuna da urmaa. Bu 
izinnän hem bu kararlan GENOŢİD 
mehanizmasının tetii kolverildi.

Aaçlıın çeketmesi gününü lääzım 
saymaa 1946-cı yılın Harman ayın 
(avgustun) 19-nu, açan izin verildi 
insannardan ekini almaa, yada 1946-
cı yılın Canavar ayın (oktäbri) 18-

3 Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП (б) «О годовом плане хлебозаготовок 
из урожая 1946 года по Молдавской ССР от 
26 июня 1946 г. 
4 Постановление Совета Министров СССР и 
ЦК ВКП (б) от 19 августа 1946 г. 

ni, açan Komrat rayonunun RK KP 
(b) sekretari A.G.TUMANOV hem 
Komrat rayispolkomun predsedateli 
P.İ. EVSTRATENKO yolladılar Mol-
daviya SSRın ŢK KP (b) sekretarinä 
N.G.KOVALä hem Moldaviya SSRın 
Ministerliklär Sovetin Predsedatelinä 
G.Y.RUDä “Komrat rayonda aar du-
rumnan ilgili Açıklama Kiyadını”, 
neredä açıkladılar, ani aaçlık başlêêr: 

«…С каждым днем растет за-
болеваемость населения, особенно 
бедняцкой части, безбелковыми 
отеками и дистрофией. Это под-
тверждается тем, что по далеко 
не полным данным, райздравот-
делом учтено страдающих дистро-
фией и ББО 2928 человек, из них де-
тей – 1945 человек.

Резко повысилась смертность в 
районе. За сентябрь месяц умерло 
149 человек, из них свыше 60% - по 
причине дистрофии и ББО. За 15 
дней октября месяца зарегистриро-
вано смертей только в райбольнице 
и амбулаторией 42 случая, из них 
смертность детей составляет 15 
человек.

… Участились случаи краж ве-
щей, скота и в связи с этим убий-
ства. Последний случай убийства 

произошел 15 октября с.г., убит 
один чабан при пастьбе овец. Име-
ются также случаи смерти в пути 
следования».

Bu küçük açıklamayı yaptık onun 
için, ani annaşılsın neyä getirdi devlet 
hem ozamankı komunist partiyasının po-
litikası. O yıllarda bu politikanın sonucu 
oldu o, ani gagauz küülerindä 40%-60% 
arası insanımız aaçlıktan öldü.

Esaba alarak, ani gagauzların sayı-
sını Basarabiyada 1940-cı yıladan 350 
bin insandı, var nicä esaplamaa hem 
görmää, ani gagauzların büünkü sayısı 
130-250 bin erinä, 1,5-2,0 milion insan 
olaceydı. Ama olmadı, zerä AAÇLIK 
GENOŢİDI kurban erinä insannarı 
aldı. Onuştan lääzım hepsi gagauzların 
hem bütün dünnä insannarın gözlerini 
açmaa bu ţifarlara.

Büünkü “istoriklär” yazêrlar, ani 
aaçlıkta pek aaz gagauz ölmüşmüş. Ki-
mileri yazêr, ani aaçlık olmamış (!!!). 
Bu yalannarı hepsini brakacez onnarın 
suratsız üzlerinä yada üzsüz suratları-
na. 

Ama AAÇLIK oldu! Hem nicä 
oldu! Rejimın palileri, evdän-evä ge-
zip hem artlarına AAÇLIK KIYAME-
Tİ brakıp, sömürdülär insannardan 
hepsini, ne vardı nicä inilsin: ekinneri, 
papşoyları, hayvannarı, peynirleri.

“Gagauzlara karşı yapılan aaçlık Genoţidın 70-ci 
kara yıldönümü hem o Genoţidın büünkü sonuçları”

(Gagauz Kongresindä Akademik Todur ZANETin dokladı)

Sonu 6-cı sayfada
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Hederlez ayın (may) 6-da Kişinevda “Moldova – Türkiye iş Forumu” oldu. 
Bu Furumda 200-tän zeedä Moldovadan hem Türkiyedän işadamı katıldı.

Forumun açılışında Başbakan Binali YILDIRIM hem Premyer-ministru Pavel 
FİLİP, biznesmennarın önündä nasaat ederärk, Forumun iki devlet için hem iki 
taraftan işadamnarına deyni önemnisini urguladılar.

Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, forumcuların önündä nasaat ederäk, 
kendi sözündä urguladı, ani Türkiye hem Moldova arasında biznes uurunda büük 
potenţial var, hem buyur etti Türkiye işadamnarı bu potenţialı kullansınnar. Baş-
bakanı Binali YILDIRIM dedi: “İş adamnarımızın gerekli adımnarın atmasını 
bekleeriz”.

Not. Moldovanın ofiţial açıklamalarına görä, 2016-cı yılda Moldova-Türkiye 
arasında 334 milion ABD dolarında zeedä paraya alış-veriş yapıldı. Moldova-
da türk kapitalı olan 1200 firmadan zeedä kurulu. Onnarın Moldovanın soţial 
uurunda kapitalına katkıları bir yılda 378 milion ley yaptı.

Hederlezin (may) 5-6 günnerindä, Moldova Premyer-ministrusu Pavel FİLİPın teklifinä görä, ofiţial vizitlan Moldovada 
hem Gagauziyada bulundu Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM.

Başbakan Binali YILDIRIMın Moldovaya hem 

Gagauziyanın Baş kasabasına 
Komrata etiştiynän Türkiye Başbakanı 
Binali YILDIRIM, Başkannık binası-
na bir çatrak kaldıynan, maşinasından 
indi, da onu karşlayan üzlärcä insannan 
elleşti. Sora Gagauziyanın Başkannık 
binasının önündä Canabisini karşla-
dılar Moldova Premyer-ministrusu 
Pavel FİLİP, Gagauziya Başkanı İrina 
VLAH, Gagauziya Halk Topluşu Başı 
Vladimir KISSA, Moldova parlamen-
tın gagauz deputatları.

Gagauz adetlerinä görä, paa-
lı musaafirlerä tuz-ekmek ikram 
ettilär hem onnara gagauz oyunnarı-
nı gösterdilär. Sora da Başbakan Bi-
nali YILDIRIM hem onunnan bilä 
gelän delegaţiya, kapalı kapular ar-
dında, Gagauziya öndercilerinnän 
göz-gözä görüşmä yaptılar. Bir saatlık 
görüşmedän sora da Türkiye hem Mol-

Hederlezin (may) 5-şi. Başbakan Binali YILDIRIM, 
Premyer-ministru Pavel FİLİPlan Moldovada Türkiye Büü-
kelçiliin eni Binasının açılışını yaptılar. 

Hederlezin (may) 5-şi. Moldova parla-
mentı Başı Adrian KANDUylan Moldova 
parlamentında buluşmak.

Hederlezin (may) 5-şi. Moldova Premyer-
ministrusu Pavel FİLİPlan Moldova Pravi-
telstvosunda buluşmak.

Hederlezin (may) 6-da Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM, Moldova 
Premyer-ministrusu Pavel FİLİPlan birliktä, Kişinevdakı Ana hem Uşak Sa-
alık institutun reabilitaţiya Blokun enilenmesindän hem tertiplenmesindän 
sora, ofiţial açılışını yaptılar.

Bu Blok-
ta enilenmä hem 
tertiplenmä Türki-
ye Respublikasının 
yardımınnan TİKA 
tarafından yapıldı.

Şindi burada bir 
yılın içindä var nicä 
15.000-16.000 uşak 
en üüsek uurda hem 
mediţinada eni teh-
nologiyalara görä 
ilaçlansınnar.

Açılışa katıldılar Türkiyedän delegaţiyasından başka insannar da. Onnarın 
arasında Türkiye Başbakan yardımcısı Tuğrul TÜRKEŞ, Ekonomika Bakanı Ni-
hat ZEYBEKÇİ, AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mehmed Mehdi EKRER, 
TİKA Başkanı Dr. Serdar ÇAM, Moldova Türkiye Büükelçisi Hulusi KILIÇ hem 
başkaları.

Bu proektın başarılması Moldovada saalık uurunda TİKA tarafından yapılan 
en önemni hem en paalı proektlardan birisidir. Nicä bildirildi açılış konuşmala-
rında, bu proektın paası 0,5 milion Evrodan zeedä. 

“Moldova – Türkiye iş Forumu”nda Kişinev uşak reabilitaţiya Blokun açılışı

Moldovaya ofiţial vizitın 2-ci günündä Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM ofiţial bir vizitlan Gagauziyaya geldi. Vizit 
programasına görä Canabisi hem Türkiyedän delegaţiya Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresin çalışmasında hem 
ofiţial kapanışında hem başka önemni işlerdä pay aldılar.

dova Başbakannarı hem da Gagauziya 
Başkanı, presaya çıkıp, bir brifing yap-
tılar. 

Bu arada Komrata Moldova Perzi-
dentı İgor DODON da geldi. Da hepsi 
birliktä, Komrat Kultura Evinä geçip, 

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kong-
resin çalışmasında hem ofiţial kapanı-
şında pay aldılar.

Burada ofiţial konuşmalar ilerledi. 
Belliki ilk sözü Gagauıziya Başka-
nı İrina VLAH tutu. Canabisi kutladı 
hepsini insannarı “Hederlez” yortu-
sunnan hem annattı ne iş için yapılêr 
Bütündünnä gagauzların IV-cü Kong-
resleri.

Sora, selemnamak sözünnän Kong-
resin delegatlarına danıştı Moldova 
Perzidentı İgor DODON, angısı urgu-
ladı, ani Gagauziya avtonomiyası oldu 
Türkiyenin 9-cu Prezident Suleyman 
DEMİRELin çalışmalarınnan hem 
yardımınnan. 

Moldova Premyer-ministrusu Pavel 
FİLİP kendi sözündä annattı Kişinev-
Komrat arasında ilişkilär için.

5-ci sayfa
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Gagauziya ofiţial vizitı

Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ okudu Bütündünnä gagauzların IV-cü 
Kongresn adına Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞANın kutlama kiyadını.

Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIM selemnadı gagauzları “80 milionnuk 
Türkiye halkın adından”. Canabisi şükür etti Moldovanın ilk Prezidentına Mircea 
SNEGURa hem Gagauz Respublikasının ilk hem tek Prezidentına Stepan TOPA-
La o iş için, ani becerdilär, oturup bir masa başına, da baarışlan konfliktı çözdülär. 
Belliki unutmayıp anmaa Türkiyenin 9-cu Prezidentın Suleyman DEMİRELin bu 
uurda çalışmalarını da.

Başbakan Binali YILDIRIM açıkladı, ani Türkiye ileri dooru da Gagauziya-
ya herbir uurda, bunun içindä ana dillerini üürenmektä da, yardım edecek. Ama 
urguladı, ani gagauzlar da, Moldova içindä olarak, kendi ana dilini hem romun 
dilini üürensinnär lääzım. Bu iş için onnara üüredici yollanacek.

Bütündünnä gagauzların IV-cü Kongresi kapandı onunnan, ani Türkiye Baş-
bakanı Binali YILDIRIM Çadır kasabasında 2016 yılın Kirez ayın (iyün) 13-14 
gecesi olan seldän zarar görän aylelerä verdi eni kvartiralardan sertifikatları. Bu 
kvartiraları eni evdä, TİKA yolunnana, düzdü Türkiye Respublikası. Sertifikat 
vermesindä Canabisinä yardımcı oldular Moldova Perzidentı İgor DODON, Mol-
dova Premyer-ministrusu Pavel FİLİP hem Gagauıziya Başkanı İrina VLAH.  

Binali YILDIRIMa “DOKTOR HONORİS CAUSA” ŞANNI ADI HEM 
DÜPLOMASI VERİLDİ

Hep o günü, Komrat Dev-
let Universitetın (KDU) Sena-
to kararınnan hem Senatonun 
adından KDU rektoru Sergey 
ZAHARİYA verdi Türkiye 
Başbakanına Binali YILDIRI-
Ma  “Doktor Honoris Causa” 
şannı adı hem Diploması.

Bu adı kablederäk, Binali 
YILDIRIM urguladı, ani “Ga-
gauziyaya seftä geldi Türkiye-
nin Başbakanı hem KDU seftä 
bir Başbakana bölä ad verer. 
Da bu adın verilmesi gösterer 
o dostluk hem kardaşlık ilişkilerini, ani kuruldu Gagauziya hem Türkiye arasın-
da”.

Binali YILDIRIM urguladı, ani “Türkiyedä pek büük uur vererlar universitet-
lara. Canabisi söledi, ani 2003-cü yıldan beeri Türkiyedä Universitetların sayısı 
76-dan 184 kadar zeedelendi”. Türkiye Başbakanı dedi, ani “pek islää olacek 
Komrat Devlet Universitetında “Türkologiya kafedrası” açmaa”.

Türkiye Başbakanına Binali YILDIRIMa  “Doktor Honoris Causa” şannı adı-
nı hem Diplomasını kabledilmesinnän kutladılar Moldova Premyer-ministrusu 
hem Gagauıziya Başkanı da.

Kutlama toplantısında Komrat Devlet Universitetın hem Türkiyenin kultura 
işlerinä bakan Yunus Emre institun 
arasında işbirlii protokolu imzalandı.

EKO-OTELİN TEMEL AT-
MASI

Komrata vizit çerçevesindä Tür-
kiye Başbakanı Binali YILDIRIM 
pay aldı “Chateu Komrat” Eko-otelin 
temel atması sırasında.

Bu sıraya, Binali YILDIRIMnan 
birliktä, katıldılar Moldova Premyer-
ministrusu Pavel FİLİP, Gagauıziya 

Başkanı İrina VLAH hem Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ.
“Chateu Komrat” Eko-oteli düzülecek birbuçuk yılın içindä Komrat gölünün 

yanında. Ona invistiţiyalar 2 milion dolardan zeedä olacek.
Fotolar –www.basbakanlik.gov.tr, www.akparti.org.tr, www.anasozu.com

Kongres açıldı Moldovanın hem 
Gagauziyanın gimnalarınnan. Sora ça-
lındı Kongresin gimna türküsü, da zala 
gagauz gençleri pek çok Gagauziya 
bayraklarını getirdilär.

Gagauz Kongresin açılışını yaptı 
Başkan İrina VLAH. Canabisi gagauz 
dilindä okudu Kongresä katılannara 
kendi danışmasını hem gösterdi onna-
ra pasportu, angısına görä Kongresin 
hepsi delegatları “Gagauziya şannı va-
tandaşı” oldular hem sayılêrlar.

Bundan söra Kongresin delegatla-
rına tribunadan danıştılar GHT Başı 
Vladimir KISSA, Stepan TOPAL, 
Moldova devlet kanţeläriyası başın 
yardımcısı Valentin GUZNAK, Mol-
dova etnika arası ilişkilär Bürosunun 
baş direktoru Oleg BABENKO.

Ofiţial nasaatlardan sora başladı 
Kongresin “Dünnä gagauzların işbir-
lii: eni taraflar” plenar oturuşu, angı-
sının lozungu oldu laflar – “Yaşayalım 
hem yaşadalım gagauzluumuzu”. Bu-
rada söz tuttular: Vadim ÇEBAN, Ga-
gauziya İspolkomun predsedatelin 1-ci 
yardımcısı, toplantının moderatoru, Mi-
hail KENDİGELÄN, TÜRKSOY Baş 
Sekretarin yardımcısı Furat PURTAŞ 
dokladlan “Gagauzların kültürü tanın-
masında TÜRKSOYun rolü: TÜRKSOY 
ve Gagauz Eri”; Ukraynadan Yuriy 
DİMÇOGLU dokladlan “Ukrayna ga-
gauzları hem onnarın katkıları Ukrayna 
hem komuşu devletlerin ilerlemesinä”; 
Rusiya Federaţiyasının Tatarstan Res-

Komratta geçti
“Gagauz Kongresi”

publikasının devlet yapıcılık hem erli 
baamsızlık devlet Soveti komitetın başı 
Albert HABİBULİN; Türkiyedän filolo-
giya bilgilerindä doktor Nikolay TUFAR 
dokladlan “Ömürün filosofiyası hem 
bilimnän aaraştırmalara gidän yol”; 
Rusiyadan Prof. Dr. Mihal GUBOGLU 
dokladlan “Gagauziya adet kultura-
sının barışçı potenţialı”; Moldovanın 
gagauzlar topluluu başı Nikolay TERZİ 
dokladlan “Gagauzların dünnä kongres-
leri hem onnarın rolü Moldovada gaga-

uz avtonomiyasının kurulmasında hem 
kaavilenmesindä”; Belarusiya Respubli-
kasından Dr. İvan KISA dokladlan “Eni 
tehnologiyalar bizim yaşamamızda”.

Plenar toplantısından sora Kongres 
kabletti kendi rezolüţiyasını hem kurdu 
Koordinaţiya Sovetini. Üülendän sora 
delegatlar üç Diskusiya Sekţiyalarında 
çalıştılar: 1. “Bilim, Kultura hem üüre-
dicilik”, 2. “Ekonomika”, 3. “Gagauzi-
ya çaarêr” gençlik Forumu.

Toplantılardan sora delegatlara üç 
turistlik yolu yapıldı: “Dedelerimizin 
kökleri”, “İstoriya yolları”, “Üülen 
renklilii”. Auşam üstü da Komrat mey-
danında büük bir konţert oldu.

Hederlez ayın 6-da Gagauz Kong-
resin çalışmasında pay aldılar Moldo-
va Prezidentı, Türkiye Başbakanı hem 
Moldova Premyer-ministrusu, Türki-
ye, Azerbaycan, Vengriya hem ABD 
Büükelçileri. Rusiya Büükelçisi neçin-
sa kongrestä yoktu.

Foto - www.gagauzmedia.md

Hederlez ayın 5-6 günnerindä Komratta geçti “Gagauz Kongresi” (bölä 
yazılı kongresin ofiţial saytında), angısında pay aldı on devlettän zeedä insan.

İnanêrım, ani Kongresi hazırlayan-
narın bu uurda kötü bir neetleri yoktu. 
Bezbelli problema çıktı ondan, ani hepsi 
materiallar İLKTÄN RUSÇA hazırlan-
dı, da sora RUSÇADAN GAGAUZÇA-
YA çevirildi. Çevirennär da, gagauzçayı 
islää bilmedikleri beterinä, rusçadan 
«Всемирный конгресс гагаузов» 
cümnesini nicä «Мировой конгресс 
гагаузов» çevirdilär. Onuştan diil bel-
li Komratta halizdän ne Kongresi oldu: 
“Gagauz Kongresi” mi? “Gagauzla-
rın dünnä Kongresi” mi? “Bütüdünnä 
gagauzların IV-cü Kongresi” mi?

Akademik hem poet Todur ZANET

Kongres taa hazırlanarkana belli 
oldu, ani bu Kongres nesa eni olacek, 
zerä ansızdan onun adı diişildii.

Kongresin ofiţial saytında açık-
landı, ani olêr “Gagauz Kongresi”. 
Kongresin emblemasında yazılı, ani 
olêr “Gagauzların dünnä Kongresi”. 
Taa ileri yapılardı “Bütüdünnä gaga-
uzların Kongresi”. Nesoy Kongres 
oldu bu – belli diil?

Komratta ne Kongresi oldu?
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Sonu. Çeketmesi 2-ci sayfada

“Gagauzlara karşı yapılan aaçlık Genıţidın 70-ci 
kara yıldönümü hem o Genoţidın büünkü sonuçları”

O ekinneri ambarlara hem 
stanţiyalara taşıdılar, ama Moskvaya 
yollamaa etiştirämedilär: dolayı derin 
bir kış kapattı, da yollar ilkyazadan 
sauruldu. Ekinnär ambarlarda hem 
stanţiyalarda kaldılar. Neredä ambar 
yoktu insannarın evlerinä, büük baş-
lara, kilit altında taşıdılar. O ekinnerin 
çoyu o kış oralarda sıçannara idirildi 
hem stanţiyalarda çürüdüldü! Oralar-
dan birär-ikişär kilacık ekin çalıp, o 
kilacıklarlan alardılar o insannardan, 
kimdän tonnarlan ekin zorlan aldıydı-
lar, kilimneri, rubaları, altınnarı. 

AAÇLIK GENOŢİDIN sonucu 
için bir matimatika esabı

AAÇLIK GENOŢİDINDAN kaç 
insan kaybettik annaşılsın deyni, bir 
kısa esap yapalım. O esabı yapmaa 
deyni alacez sade 3 küüyü, neredä ke-
sin belli hem sayılı kaç insan aaçlıkta 
öldü. Bu küülär: Ukraynanın Bolboka 
(1948-ci yıldan beeri Kotlovina) küü-
yü, Gagauziyanın Tomay hem Kiriyet 
küülerini. O yıllarda Bolbokada 5500 
insandan 3300, Tomayda – 2500, 
Kiriyettä – 848 insan öldü. Bu ofiţial 
statistika. Ama kaç ölü bu statistikaya 
girmedi! Onnar sayılmêêr, zerä onnarı 
tepäylän kuyularda gömdülär. Bir da 
– rejim Basarabiyada taa kendi insan 
sayısını yapmamıştı, da onuştan hiç 
bilmäzdi angı küüdä kaç insan yaşêêr. 

Yapacez bir matimatika esaplaması. 
Bu esaplamayı yaparkana esaba alacez 
birkaç işi:

1. 1940-cı yıllarda gagauz aylelerindä 
ortalama 8-14 uşak vardı. Ama esap 
için aldık 6 uşak.

2. Sayılêr, ani bir eni insan boyu 
dünneyä geler 20 yılda bir kerä. Aaç-
lıktan büünkü günädan 70 yıl geçti, de-
meli 3,5 insan boyu duudu.

3. Bir insanın ortalama yaşını 70 yıl 
sayacez.

4. Esaplamak için alacez sade 
bu üç küüyün 1946-1947 yılların-
da aaçlıktan ölän insannarın sayısını: 
3300+2500+848 = 6648 kişi.

5. Bu 6648 kişidän vardı nicä kurul-
sun 3324 aylä.

Şindi esaplamamızı yapalım:
a. boy – 3 324 aylä x 6 uşak = 19 

944 insan:2 = 9 972 aylä
b. boy – 9 972 aylä x 6 uşak = 59 

832 insan:2 = 29 916 aylä
c. 0.5 boy –  29 916 aylä x 3 uşak = 

89 748 insan.
Alarsak esaba, ani bu insannardan 

yaklaşık 20% vardı nicä raametli ol-
sun, ozaman olêr, ani 6648 raametli in-
sandan vardı nicä duusun yaklaşık 72 
bin (71 798) insan.

Şindi getiriniz aklınıza devlet pla-
nını – 72 bin ton. Bir can için bir ton 
ekin diil mi büük bir paa?!

Moldovada hem Ukyanada toplam 
yaklaşık 40 küü var. Alêrız bu küüle-
ri da çarpêrız 72 bin insana. Nekadar 
olêr? 2 milion 880 kişi. Çıkarın bura-
dan yarısını (küçük küülär, evlenmeyän 
hem ölän insannar h.t.b.) Kalêr 1 mili-
on 440 kişi sade zorlan öldürüläm in-

sannardan vardı nicä duusun!!!
Taa detalli esaplama var nicä ma-

tematikada doktorlar yapsınnar. Ama 
unutmasınnar eklemää orêy o gaga-
uzları, ani Sibirlerä kaldırıladılar da 
oralarda onnarı zorlan grek hem bulgar 
yzadılar. O gagauzları da, ani Ukray-
nada büün da bulgar yazılı! Unutma-
yın, bu da vardı!  

Ne o Genoţid hem nicä o yapıldı 
gagauzlara karşı

Ani 1946-1947 yıllarda Sovet re-
jimin tarafından gagauzlara karşı 
halizdän maasuz GENOŢİD, ama diil 
başka iş, yapılmaldı aşaada açıklêêrız. 
Bunu görmää deyni ilkin bakalım Wi-
kipediaya görä GENOŢİD lafın maan-
sı nedir:

«Геноци́д (от греч. γένος – род, 
племя и лат. caedo – убиваю) – дей-
ствия, совершаемые с намерением 
уничтожить, полностью или ча-
стично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую, религиозную 
или иную исторически сложившу-
юся культурно-этническую группу 
как таковую путём:

1. убийства членов этой груп-
пы;

2. причинения тяжкого вреда 
их здоровью;

3. мер, рассчитанных на пре-
дотвращение деторождения в та-
кой группе;

4. изъятия детей из семьи;
5. предумышленного создания 

жизненных условий, рассчитан-
ных на полное или частичное фи-
зическое уничтожение этой груп-
пы.

С 1948 года геноцид признаётся 
в ООН международным престу-
плением.»

Bu yazıdan belli, ani Genoţidın 5 
basamaa var. Hadiyin adım-adım ba-
kalım yapıldı mı onnar gagauzlara, 
nicä bir milletä, osa yapılmadı mı?!

1. Bir grupanın insannarının öldü-
rülmesi. Oldu! Hem diil salt 1-2 kişiyi, 
ama binnärän gagauzu aaçlıklan, kur-
şunnan, deportaţiyaylan öldürdülär!

2. Onnarın saalıına aar zarar yap-
mak. Oldu! Aaç brakıp, yakacaksız 

brakıp, diri kalannarı distrofiyaya 
sokrular.

3. Uşak duudurmasına köstek koy-
dular. Oldu! Adamnarı şahtalara 
aldılar. Çocuklara FZUlara5  aldı-
lar. Bununnan gagauzların genofon-
dunu yok etmeyä yol açtılar. Karılar, 
kocaları varkana, dul kaldılar, kızlar, 
gelin yaşına etiştiynän, yoktu kimä 

evlensinnär. Maamilä surat FZUya za-
naat için alınan çocuklar orada kaldılar, 
yabancı karılara koca oldular. FZU da 
gagauz halkın genofondunu yok etme-
nenin saklı bir mehanizmasıydı.

4. Uşakları aylelerdän aldılar. 
Oldu! Örnek – İon BASS, Konstantin 
VASİLİOGLU, Födor ANGELİ hem 
başkaları, ani analı-bobalı detdomna-
ra alındılar. 

5. Maasuz ölä yaşamak durumu-
na sokmaa, ani grupanın insannarını 
yada bütün grupayı heptän yok etmää. 
Oldu! Sibirä kaldırıp, açık kırlarda 
hem ayazda aaç hem susuz brak-
mak. Aaçlık yapmak.

Nicä görersiniz gagauzlara kar-
şı Sovet Rejimın tarafından yapılan 
işlerdä GENOŢİDın hepsi nışannarı 
var!

***
Bu GENOŢİD için kimdän sora-

cez?
Bu GENOŢİD için yok kimdän 

sormaa, zerä büünkü günädän Ga-
gauziya Kuvedi (Başkan, İspolkom, 
Halk Topluşu) susêr hem AÇLIK 
GENOŢİDI için kendi lafını sölämedi 
hem bir anmak kararı almadı. Gagau-
ziya kalendarinä türlü uydurma data-
lar koyêrlar Ama AAÇLII ANMAK 
GÜNÜ orada yok hem koymêêrlar.

Onuştan danışêrım Gagauziya 
Halk Topluşun deputatlarına tekliflän, 
ani Harman ayın (avgust) 19-nu, 
açan izin verildi insannardan ekini 
5 FZU – Школа фабрично-заводского 
ученичества. (Cenktän sora FZUlara aldı-
lar gagauz çocuklarını, maamilä surat, zanaat 
üürensinnär deyni. Ama aslıdan iş başka tür-
lüydü: cenktän sora Rusiyada adam aazdı da 
karılara koca lääzımdı, onnarın genofondunu 
kaavilendirmää lääzımdı. O çocukların çoyu 
geeri ölä da dönmedilär, eridilär Rusiya halk-
ların arasında.

almaa, yada Canavar ayın (oktäbri) 
18-ni, açan Komrat rayonunun RK 
KP (b) sekretari A.G.TUMANOV 
hem Komrat rayispolkomun predse-
dateli P.İ. EVSTRATENKO yolla-
dılar Moldaviya SSRın ŢK KP (b) 
sekretarinä N.G.KOVALä hem Mol-
daviya SSRın Ministerliklär Sovetin 
Predsedatelinä G.Y.RUDYä “Komrat 
rayonda aar durumnan ilgili Açıkla-
ma Kiyadını”, neredä açıkladılar, ani 
aaçlık başlêêr, yapmaa Gagauziyada 
“Aaçlık kurbannarını hem başka 
türlü mehanizmaylan kırılan gaga-
uzları Anmak Günü” yapmaa hem 
başlatmaa proţedurayı, ani 1946-
1947 yıllarında Sovet rejimin tara-
fından gagauzlara yapılan AAÇLIK 
GENOŢİDI Zakoncasına tanınsın. 
Nicä tanındı çıfıtlara karşı yapılan 
Holokost.

Sanmayın, ani AAÇLIK GENOŢİDI 
hem onu yapannar unudulacek! Unu-
dulmayacek! Onnar dokumentlerdä 
var, toplandı hem kalacek.

Son söz erinä
Bän may hepsi küüleri adım-

adım gezdim, da o aaçlık için hem 
deportaţiyalar için, bizä karşı yapı-
lan zulumnuklar için, insannarın an-
natmalarını yazdım. Hepsi işitsin 
deyni, aşaada vererim o sözleri, ani 
söledilär insannar, annadarkana ne 
oldu 1940-41, 1944, 1946-47, 1949 
yıllarda. Bän onnarı sadä rifmaya er-
leştirdim (https://www.youtube.com/
watch?v=ZbYCUHoxh6I):

“bizi kırdılar aaçlıktan...
bizi, gecä kaldırıp, düüdülär... 
       süüdülär...
kapana attılar... çürüttülär...
soydan soydular... sömürdülär...
yıktılar... susuz yaktılar...
sibirä aldılar... ayaza soktular... 
             dondurdular...
suudurdular... susturdular...
belleri, çıkarıp, kırdılar...
kemiksiz braktılar...
KURTLARI kurt yaptılar...
bataa soktular... çiinedilär...
güüsleri yaardılar... süzdülär...
kannarı içtilär – delerdilär...
kurşuna dizdilär... diri gömdülär...
cannarı ezdilär... 
öldürdülär...

kesildi damarlar...
    duumadı uşaklar...
tıkandı hem soylar, hem boylar...”6 

***
Bu dokladlan baş iilderim o binnärcä 

bir kabaatsız kırılan gagauzların: duu-
mayan evlatların, uşakların, kızların 
hem çocukların, gelinnerin hem karı-
ların, anaların hem malilerin, delikan-
nıların hem adamnarın, bobaların hem 
däduların, AAÇLIK GENOŢİDIN 
beterinä milionnarca dünneyä 
gelmeyän gagauzların önündä!

Todur ZANET, akademik,
poet, dramaturg, yazıcı, aaraştırmacı, 

Gagauz Milli Gimnanın avtoru

6 Todur ZANET, “Rekviem” kiyadı, 2015, s.36
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Hederlez ayın 6-da, “Gagauz 
Kongresi”ndä Çadır kasabasının 
“Hederlez” kutlamaları programası 
yapıldı. Onnar başladı “At-Prolin” 
beygir fermasının ipodromunda, 22-
ci “Altın At” atlılar yarışmaların-
dan. 

Koşulardan öncä bu fermanın di-
rektoru Konstantin KELEŞ annattı 
hepsi beygirlär için, ani kulilerinnän 
geçirildilär tribunaların önündän.

Sora yarışmaklar başladılar: iki, 
üç hem dört yıllık atlarda hem büük 
beygirlerdä. Yarışmak koşuların arasın-
da Kişinev kasabasından musaafirlerin 

at gösterisi yapıldı. Bitkidä da “Gagau-
ziya Başkanın Kuboona” koşu oldu.

Yarışmaların önündä gagauz artist-

“Hederlez” at koşularından başladı

leri hem ansamblileri ipodromda bir 
konţert gösterdilär.

“Hederlez” yortusu ilerledi Çadır 

“O, afgan askeri!” poeması baaşlan-
dı ANA DİLİ yortusuna da yazıldı afgan 
cengindä kurban olan askerleri hem Af-
ganistanda raametli olan Gagauziyanın 
geroyu, başküülü vertolötçiin Mihail TA-
NASOGLUnun anması için. Onuştan po-
emanın prezentaţiyasına teklif edildi Mi-
hail TANASOGLUnun yakınnarı: kakusu 
Mariya Kirilovna TANASOGLU hem 
dostu Konstantin Saveliyeviç ÇOLAK, 
poetlar, afgan askerleri, afgan askerleri 
asoţiaţiyasının başı PÖTR MAVRODİ, 
kimin bakışı poemanın içindekiliinä, ma-
terialına en paalıydır. 
Mariya Kirilovna sö-
ledi, ani hepsi yazılı 
ölä, nicä vardı, neçin-
ki avtor Mişaylan ak-
ran, bir küüdän, bilä 
şkolaya gezdilär.

Prezentaţiyanın 
başında annadıldı 
Mihail TANASOG-
LUnun biografi-
yası. Prezentaţiya 
kemençä muzıkasın-
nan geçti. Kemeçedä 
avayı çaldı İlyä 
NEDÄLKOV. O 
muzıka belli etti büünkü konuşmanın 
temasını.

Galina SİRKELİnin da canını kaç 
yıl dalgalandırêr bu bet kayıp. Kiyadın 
temelinä koyuldu anasının ooluna ki-
yadı, angısını yazdı mamusu 10 yıl hep 
bekleyän oolunu:

On yılın vardır adı,
Neredä kahır, neredä acı…
On yıl bekledi oolunu  ana,
Bitki-bitkiyä yazdı kiyat ona:
“Oolum, girgin oolum,
Sän, sevgili kuşum,
Beenärdin göklerdä uçmaa,
İstärdin askerci olmaa.
Sän bil: bekleer seni aylän,
Bekleer, bekleer seni anan. 
O büük ayın onbeşindä,
O bin dokuzüz seksän ikidä
Durgundu yaşamak,
Kıpırdamêêr başka,
Bir çirkin haber girdi evimä…
Çizgiledi yaşamanı,
Kararladı ecelini”.
Bir yaprakta, birkaç lafta
Ömürün yolu – bir yazıda!

Prezentaţiyayı götürdü kolecın üüre-
dicisi Aleksandra Dimitrievna MARİNO-
VA. O ilk sözündä açıkladı, ani “Çiçek 
ayın 27-dä Ay-Boba Mihail ÇAKİRin duu-
ma günü hem o gün Gagauziyada bakılêr 
GAGAUZ DİLİN yortusu”, hem “büünkü 
meropriyatiye bu şannı dataya baalı”. O 
nışannadı, ani “bu yaratmanın bir neeti, 
ki gençlär bilsinnär halkının istoriyasını, 
bilsinnär geroylarını, ki düzmää gelecää, 
neçinki bilmeyän kendi istoriyasını – o 
yok nicä düzsün gelän zamanını”.

Kolecin direktoru Mariya TANA-

SOVİÇ şükür etti hepsini, kim geldi, 
kim hazırladı, yazdı poemayı, “neçinki 
o tema, angısını açıklêêr avtor bir sancı 
halkımızın istoriyasında, da bizim bor-
cumuz unutmamaa onnarı, kim canını 
verdi bizim gelän günnerimiz için”.

Poemanın önsözünü yazdı Ekaterina 
KILÇIK, da kendi sözündä yaptı analiz 
bu yaratmaya: “Gagauz dilindä... laflar 
var hertürlü... ama var kahır lafları da. 
Onnarın arasında ölä laflar nicä “cenk”, 
“yara”, “ölüm”, “kahır”. Biz bu lafları 
İkinci Dünnä cengin temasınnan baa-
lardık. Enidän bu laflar Gagauziyeyä 
geldilär Afganistandan.

Afganistan, Afganistan…
Sän askerin acısı, kahırı…
Unudulmaz… silinmäz girginnii.
Kaç yıl geçti, ama afgan cengin can 

yaraları sızlêêr. Kim bulundu o cenktä 
biler kıpımın paasını:

Dumannı kızgın günün ucunda
Vakıt uzalmıştı asirlerä?
Kim bulundu o afgan cengindä,
Biler kıpımın paasını halizdän.
Orada belli oldu insannık kalitesi:

Ayın-aydın büük  lafın paası,
O – insannık kalitesi.
Kim kimdir? Kaç gram  eder?
Ruhun ölçüsü kantardan geçer.
Hepsimiz aklımızda tutêrız o kara 

günü – 1982-ci yılın, Büük ayın (yanvar) 
15-ni, açan Başküüyünä geldi bir çir-
kin ölüm haber: Mihail TANASOGLU, 
22 yaşında bir genç çoçuk, afganistan 
cengindä kurban oldu.

Galina Dimitrievna  SİRKELİ-
KRİSTİOGLU cana yakın bir insan. O 
pek sever ana tarafını, onun insannarını 
– kendi vatandaşlarını. Mihail TANA-
SOGLU – onun akranı. Başlankı klas-
larda bir şkolada, bir klasta üürendilär. 
O sayêr kendini borçlu, ki gelän evlat-
boylarına annatsın bu cellat cenk için, 
angısında kurban oldu15051 asker. Ga-
lina  Dimitrievna yazdı “O, afgan aske-
ri!” poemayı Mihail TANASOGLU için, 
afgan cengindä canını verän asker için, 
başküüyün bir girgin oolu için, aylesinä, 
dostlarına – bir paalı kişi için:

Başküüyün girgin oolu,
Aylenin güneşi, umudu.
Kıvrak boylu, şen üzlü,
Muzikayı sevän, sportçu.
Şakayı annar, esaplı sözü,
Yaşamayı  sevän, sevän küüyünü.
Uçakçı, uçakçı istedi olmaa,
Bir asker gibi vatanı korumaa.
Nekadar islää işlär taa yapaceydı 

Mihail, nekadar fayda getireceydi halkı-
na. Anası inanamadı, ani onun oolu yok, 
o hep bekledi uşaanı.

Te,te tokat açılacek,
Te, te oolum girecek…
Ana yaşadı umutlan. O hep bekledi, 

bekledi oolunu. On yıl geçti.
On yılın vardır adı,
Neredä kahır, neredä acı…
On yıl bekledi oolunu ana,
Bitki-bitkiyä yazdı kiyat ona…
Mamusu ooluna – Mişaya bir ki-

yat yazdı. O kiyadın lafları bir da canı 
brakamadı raat. O ana duyguları dürttü 
Galinınanın da canını. Galina Dimitri-
evna koydu neetinä annatmaa, nelär ya-
şadı, geçirdi Mişanın anası hem başka 
analar dä, kim kaybetti uşaanı o afgan 
cengindä. Ananın kiyadını okuduynan, 
duyêrsın ananın can acımasını, kaavi ru-
hunu, angısını o baaşlamıştı ooluna da 
hem annêêrsın halizdän ananın sonzuz 

sevdasını uşaana, neçinki bu duygu – o 
ayozlu duygu:

O, ana sevdası!Ayozlu duygu!
Yok kenarı! Yoktur  ucu!
Mişanın, nicä dä başka 15051 aske-

rin, afgan cengindä ömür yıldızı vakıtsız 
sündü, ama o kaldı bizim aklımızda, ca-
nımızda, üreemizdä.

Bir nışan gibi, anmak taşı.
O istoriyanın – silinmäz izi.
Unudulmaz, unudulmaz
O girgin askerlär!
Unudulmaz, unudulmaz
Çetin ruhlu insannar!
Ko düülän kalplerdä yaşasınnar!
Adları dünnedä anılsınnar!”
Poemadan sıracıkları okudular kendi 

avtor hem üürenicilär:  Mariya BAR-
GAN, İna BORGAN, Alina MİHAY-
LOVA, Elena KURDOGLO, Olesä 
KAPAKLI, Elena KARASENİ, Natalya 
PLAHATNÜK. Poemanın kimi sıracık-
larına yazıldı muzıka. Onu yazdılar hem 
çaldılar ikinci kurstan muzıka zanaadın 
bölümündän üürenicilär: Olesä PLUKÇİ, 
İvan BABOV, İra KUZNEŢOVA,Vlada 
VASİLKOVA.

Afgan cengi için aaraştırılmış mate-
rialın en önemni momentlarını, bir me-
raklı prezantaţiyaya görä, kendi sözündä 
açıkladı Svetlana ROMANOVA.

Afgan askerleri asoţiaţiyasının başı 
Pötr MAVRODİ annattı nicä yаşêêr af-
gan cengin veterannarı, nelär yapılêr, ki 
unudulmasın o askerlär, kim kurban oldu 
o cenktä. Birkaç sıra o nışannadı, ani 
“onnar ozaman 18 yaşındaydı hem kim 
döndü o afgan cengindän çoyu hasta, 
neçinki orada – Afganistanda hastalan-
dılar maleriyeylän hem saarılıklan. Kim 
pek zor yaşêêr, hasta, onnara afgan as-
kerleri yardım ederlär. Ama nedän devle-
timiz unudêr onnarı, kimi bir vakıt ateşä 
attı, kim saalıını kaybetti o cenktä?”

Anılmış gagauz şairi Pötr MOYSÄ 
sözündä nışannadı, ani “poema gözäl 
hem uygun rifmada yazılı”. Genç şair 
Alla BÜÜK söledi, ani “Galina SİR-
KELİnin poemasının yardımınnan biz 
annêêrız, ki gagauz dilindä var nica 
sevmää, aalamaa, özlemää, kızmaa, 
düşünmää, beklemää hem çok başka 
işlär. Bu poema gösterer, ani gagauz dili 
zengin hem şıralı bir dildir. Herbir duy-
gumuzu var kolayımız açıklamaa. Avtor 
ölä laf bulmuş, ölä düzmüş poemayı, ani 
herbirin canını dalgalandırıp, dürttü”.

Meropriyatiyadan sora afgan askerin 
monumentinä çiçek koyuldu.

Aleksandra MARİNOVA,
Ay Boba Mihail ÇAKİRin adına 

kolecin üüredicisi

“O, afgan askeri!” poemasının prezentaţiyası
Çiçek ayın (apreel) 26-da, Komrat Mihail ÇAKİR kolecindä gagauz dilindä eni yaratmaya – “O, afgan aske-

ri!” poemasına prezentaţiya oldu. Poemanın avtoru gagauz poetı hem bu kolecın üüredicisi Galina SİRKELİ. 
Prezentaţiyanın devizi oldu Mihail ÇAKİRın lafları – “Gagauzların kulturası kiyatların yardımınnan kalkınır!”  
O laflara görä dä, Ay-Boba Mihail ÇAKİRın duuma gününä karşı, kolecin üürenicileri, üüredicileri heryıl yazêrlar 
hem hazırlêêrlar eni yaratmalar, şiir, proza, kiyatçık.

kasabasının parkında hem büük so-
kaanda. İlktän bütün Gagauziyadan 
artistlär hem ansamblilär bir paradlan 
geçtilär Mihail ÇAKİRın anmak ta-
şından kasabanın parkınadan, neredä 
kuruluydu “Zanaat ambarı” sergisi, 
angısında ustalar, muzeylär hem şko-
lalar kendi yaratmaklarınnan hem milli 
imeklärlän musaafirleri tanıştırdılar. 
Onnarın arasında vardı türk imek-
leri da (mercimek köftesi, zeytinyalı 
barbunya, sarmısaklı köftä, Şakşuka, 
pidä, gözlemä, Kemalpaşa tatlısı, re-
vani, sütlaç), angıları hazırlamıştılar 
Kongaz Suleyman Demirel liţeyi.

Kutlama artistlerin hem ansambli-
lerin büük yortulu konţertinnän ilerle-
di, hem başarıldı yortulu salütlan.
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“Pipiruda” yortusuna hazırlanmak 
birkaç afta ileri başladı. Lääzımdı ha-
zırlamaa çamurdan bir kukla, angısına 
Caltayda “Germançu” deerlär. O kukla-
yı bir dul karının Lübov Kirilovna PET-
KOVİÇin aulunda yaptık. Germançu 
lääzımdı Pipiruda Gününädan (Heder-
lez ayın (may) 14-dü) kurusun. Bu ara-
da usta Pötr Pötroviç KİÇUK, oolunnan 
Anatoliylän bilä, yaptılar Germançunun 
kruçasını, sandıını hem sandıın kapaa-
nı. Sora, açan Germançu kurudu, onu 
boyadık: suratını – biyaz, güüdesini 
hem kollarını – kırmızı, ayaklarını da – 
kara. Gözlerin erinä kopça koyduk hem 
kırmızı boyaylan dudaklarını belerttik. 
Germançunun başına bir takä baaladık, 
da onu sandaa erleştirdik.

Pipirudaya karşı “Germançunun 
ölüsü” beklendi hem aalandı. Bunu yap-
tılar Lübov Kirilovna PETKOVİÇ, Var-
vara DRAGUŞAN, Ekaterina STARO-
VA, Elena İVANOVA, Olga NEDOVA, 
deyeräk: “Germançu! Germançu! Bi-
zim gözäl Germançumuz! Nerey gider-
sin? Getiräsin bizä yaamur! Getiräsin 
yaamur, bereket olsun deyni!”.

Pipiruda gezmää deyni uşaklar ayır-
dılar aralarında bir “Pipiruda” – Jenä 
DRAGNEVA  hem bir “Gelincik” – 
Varvara DRAGUŞAN. Sora, gözäl gii-
nip, başlarına “pipiruda otundan” feneţ 
takıp, ellerinä kalabak yapraa hem pi-

piruda çiçeendän demetçik alıp, Jenä 
DRAGNEVA, Tatyana KİÇUK, Var-
vara DRAGUŞAN, Elena İVANOVA, 
Ekaterina STAROVA, Olga NEDOVA, 
Alöna DRAGUŞAN, üüredicilerinnän 
Evdokiya Petrovna PETKOVİÇlän 
bilä, “Pipiruda” gezmää  yollandılar, 
evlerä hem sokaa su serperäk, yaamur 
olsun deyni, türkü çalarak, Allaha dua 
ettilär:

Pipiruda gezeriz, gezeriz!
Allaha duva ederiz, ederiz!

Ver Allahım yaamurcuk, yaamurcuk!
Tarlada çamurcuk, çamurcuk!
Teknedä hamurcuk, hamurcuk!
Fırında somuncuk, somuncuk!
Uşaklara kolaççık, kolaççık!

O günü Pipirudaylan uuradık Elena 
İvanovna DRAGNEVAnın hem İvan-
na Pavlovna PETKOVİÇ evlerinä. 
Aula girdiynän, “Pipiruda” hem “Ge-
lincik” aulu suylan serptilär, hem ev 
saabiykalar “kalaylasınnar bakırcıı” 
hem “bakırcıı yamasınnar” istedilär. 

Belliki, ev saabiykalar paraylan “ka-
layladılar” hem “yamadılar” bakırcıı. 
Sora “pipirudacılar” sıravardı istedilär: 
“Bulö, yaa ver! Bulö, oloy ver! Bulö, 
papşoy unu ver! Bulö, pak unu ver! 
Bulö, kaymak hem iişimik ver!” Bun-
narı da kablettilär, da geeri, Germançu-
nun yanına döndüynän, onnardan imäk 
yapıldı – gözäl kıırma.

Kurtulmadılar “Pipiruda” hem 
“Gelincik” islamaktan da. “Pipiruda” 
kızın tepesinä bir bakırcık su döküldü, 
“Gelinciin” üstünä da, nicä da başka 
“pipirudacılara”, su serpildi.

“Pipiruda” gezmää bitirdiynän, 
“pipirudacılar” Germançuyu gömmää 
götürdülär, da attılar onu derä içinä: 
“Suylan gitsin, yaamur getirsin!” 
Germançunun kruçasını derä boyun-
da sapladılar, “dalından” basmaları da 
dalı taşıyan kıza verdilär. “Dalı”, kala-
bak yapraklarını hem feneţleri da suya 
attılar.

Sora da, Lübov Kirilovna PETKO-
VİÇin auluna dönüp, burada “pomana 
sofrası” kuruldu. Sofrayı kurmaa yar-
dım etti Lübov Kirilovnanın kızı İrina, 
angısı, mamusunnan bilä, pek gözäl 
kıırmalar yazmıştı hem pişirmişti, hem 
da imeklär hazırlamıştı.

“Pomana sofrasına” oturaceykana, 
hepsi bilä “Hey, Göktä Bobamuz!” du-
asını okudular hem dua ettilär, ani yaa-
mur yaasın hem Lübov Kirilovna PET-
KOVİÇin evindä da bereket olsun.

Allaa da o duvaları işitti, da bizä o 
günü büük bir yaamur verdi.

Evdokiya Petrovna PETKOVİÇ, 
Caltay gimnaziyanın iştä hem

ustalıkta pedagogu

“Pipiruda” yortusu şenniklän bakıldı
Gazetamızın geçän nomerindä yazdık, ani Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta pedagogun Evdokiya Petrov-

na PETKOVİÇin zaametinnän, bu küüdä gagauzların eski yortularınnan adetleri korunêr hem yaşadılêr. Geçän 
nomerdä annatık nicä burada uşaklar “Lazari” gezdilär. Şindi okuyun nicä Caltayda “Pipiruda” yortusu bakıldı.

Çiçek ayın (aprel) 20-30 
günnerindä “Dionis TANA-
SOGLU” Milli teatrusu pay aldı 
Türkiyenin Konya kasabasında 
halklararası “Bin nefes bir ses” 
(“Bin soluk bir ses”) Türkçä 
devlet teatruların Festivalindä.

Gagauziyanın Çadır kasaba-
sından “Dionis TANASOGLU” 
gagauz Milli teatrusu Festivaldä 
gösterdi spektakliyi “Öldür beni, 
ayolcuum! (anılmış türk dramaturgu 
Aziz NESİNın “Hadi Öldürsene Cani-
kom” pyesası).

Türkiye teatrularından kaarä, 
Festivaldä pay aldılar Bulgariya, Gaga-

uziya (Moldova), Kazakistan, Poyraz 
Kipra (KKTC) hem Kosova teatruları.

Festivali, TÜRKSOY katkısınnan, 
hazırladı Türkiyenin kultura Bakannı-
ın devlet teatruları baş müdürlüü.

“D. TANASOGLU” Milli teatrusu Türkiyedä
Ankarada gagauz karıları için “Gagauz Yeri’nde ka-

dın” adlı bir bilim kiyadı tüparlandı, angısını hazırladı 
Dr. İrina İUSİUMBELİ.

Kiyatta, gagauzlarlan ilgili bilgilerdän sora (yaşadıı erlär, 
kökleri, istoriyası, dili hem başka), Moldova Respublikasın-
da Gagauz Yeri avtonomiya bölgesinin sınırları içersindä ga-
gauz karıların cümnesi hem aylä durumu istoriya tarafından 
açıklanêr, duumaktan ölümä kadar bütün adetlär hem sıralar 
annadılêr. Gagauz karısı halk bilgileri tarafından gösteriler. 
Onun din dä, yaşamada, politikada hem ekonomikada eri 
incelener. Gagauz karıların yaratıcı hem enilikçi olduklarını urgulamak için, on-
narın çaldıkları türkülär da kiyatta er aldılar.

Bu kiyat hepsi okuyculara, gagauzları yakından tanımaa deyni, kolaylık verer 
hem, toplumdakı karılar rölü perspektivasından, Gagauzluklan kulturamızı açıklêêr.

Not. Dr. İrina İUSİUMBELİ duudu Kıpçak küüyündä hem bu kiyadı baaş-
ladı kocasına Vasiliy İUSİUMBELİya. 

“Gagauz Yeri’nde kadın” kiyadı Ankarada çıktı


