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“Ana Sözü” gazetası 30-cu yılına adımnadı

Büük ayın (yanvar) 15-dä ta-
mamnandı 168-ci yıldönümü dün-
neyin büük poetın, romın literatura-
sının klasiin Mihai EMİNESKUnun 
(Eminescu) (15.01.1850 – 15.06.1889) 
duuma günündän.

Okuycularımızın, üüredicilerimizin 
hem üürencilerimizin teklifinä görä, 
büün tiparlêêrız Mihai EMİNESKU-
nun (Eminescu) en anılmış yaratması-
nı – Luceafărul (Sabaa Yıldızı) poema-
sını. 

Luceafărul poemasında açıklanêr 
bir poetın geniy olması hem kaldırılêr 
yaşamakta tanınmayan geniylerin ecel 
teması.

(Luceafărul poemasını gagauz 
dilindä okuyun 2-7 sayfalarda)

Dünnä poeziyasının
Sabaa Yıldızı

Gagauziya Halk Topluşun (GHT) bitki toplantısında 
Büük ayın (yanvar) 19-da üç deputat Elena KARAMİT (Av-
darma küüyü), Ekaterina JEKOVA (Çöşmä küüyü) hem Mi-
hail JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) açıkladılar, ani bundan 
ötää GHT toplantılarında sadä gagauzça lafedeceklär.

Bu açıklama haliz bir kahramannık hem kendi gagauz 
halkına, milletinä büük izmet. Bununnan bu üç deputat gös-
terdi, ani Gagauziyada gagauz dilin önemni eri lääzım olsun 
hem var olacek. 

Paalı deputatlar Elena KARAMİT, Ekaterina JEKOVA 
hem Mihail JELEZOGLU, saa olun! Hem dayanın. Sizin 
üstünüzä şindi gagauzları ikiüz yıldan zeedä ezän sistema 

bütün kuvedini kullanmaa başlayacek, bir sürü pali hem tür-
lü sündükleri üstünüzä hıstıracek hem abandıracek. Veril-
meyin hem kırılmayın! Sizin işiniz hem kararınız dooru!

Sayıdan aaz (zerä ikiüz yıl, kırıp, yok ederlär), ama can-
dan büük (zerä saburlan karşı koyêrız bu kırmaya hem yok 
etmeyä) Gagauz Halkı, Gagauz Milleti arkanızda! İnanın o 
kuvet verecek! Allaa sizä yardımcı olsun hem olacek!

Akademik hem poet Todur ZANET

Ne mutlu canınıza, Gagauz Milleti arkanızda!
Şükür Allaha, Gagauziyanın kurulmasından 23 yıl 

sora, Gagauziya Halk Topluşunda ilk kerä peydalandı 
haliz üç gagauz deputatı, ani söz verdilär GHT toplantı-
larında sadä gagauzça lafetmää. Bu deputatlar – (patrettä 
saadan) Elena KARAMİT (Avdarma küüyü), Mihail 
JELEZOGLU (Kiriyet küüyü) hem Ekaterina JEKOVA 
(Çöşmä küüyü). Ne mutlu bu insannarın cannarına!

Paalı hem saygılı okucularımız, gazetamızın dostları hem kafadarları, Canabinizleri Eni 2018-ci Yılbaşı hem Ko-
lada yortularınnan kutlêêrız! Hepsimizä Allahtan saalık hem uzun ömür, kısmet hem mutlulk, selmet hem bereket 
dileeriz! Allaa versin evlerinizdä raatlık, annaşmak hem bolluk. Zorlar hem kahırlar kara kayıp olsunnar hem arda 
kalsınnar. Birliktä bakalım bu yılın yortularını hem yıldönümnerini! Birliktä kuralım milletimizin geleceeni, var 
olmasını hem yaşamasını. Hepsimizä – Saalık Allaa versin!!!

Kolada yortuları kutluca olsun!Dört yılda 2,5 miliard...
herliim para bulunursa

2017-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 23-dä tamannandı 23 yıl 
“Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun 
kabledilmesinä. Bununnan ilgili Komratta ofiţial sıralar geçti.

2018-2022 yıllarında Gagauzi-
yanın küülerinä hem kasabalarına 
2,5 miliard ley (yaklaşık 150 milion 
dolar) yatırım yapılacek programa-
sının proektı ortaya çıkarıldı.

Herliim para bulunursa, ozaman 
yatırımnar olacek: su hem kanalizaţiya 
sistemalarına – 550 milion ley, yolla-
ra – 299 milion ley, üüredicilää – 195 
milion ley, kulturaya – 161 milion ley, 
saalık sferasına – 134 milion ley, in-
sannara soţial ev yapmasına – 70 mili-
on ley, sport obyektlarına – 60 milion 
ley, turizmaya – 33 milion ley h.t.b.

En aazdan bölä yazılı Gagauzi-
ya İspolkomunun hazırladıı küüleri 
ilerletmä regional programasında, an-
gısının proektı diil çoktan kabledildi 
hem ortaya koyuldu. Neettä var bu pa-
raları almaa Gagauziyanın hem Mol-
dovanın bücetlarından, dış kaynaklar-
dan, çeşitli fondlardan hem taa başka 
erlerdän.
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Sonu 7-ci sayfada

Evel olmuş masallarda,
Nicä düşer olmaa, yalnız,
Büük padişah soylarında,
Dilber gibi gözäl bir kız.

Kıvrak, kırnak hem da naazlı –
O biricikti ayledä,
Ayozlardan – ayoz Kızı,
Hem tek bir ay gök üzündä.

Gök kubeyin gölgesindä
Kız pençereyä yollanêr,
O pençerä köşesindä
Luçafar göklerdä bekleer.

Görer kızçaz uzaklarda,
Peydalanıp, o pak şılêêr,
Deniz üstü yalazlarda
Kara gemi o gezdirer.

Geçti günnärlän gecelär,
Kız üreenä duygu üüştü;
Luçafar da, o zamannar,
Kıza büük sevdaya düştü.

O pençerenin yanında
Büük darsıklık kızı zeetleer,
Uyukladıynan, düşündä
Salt yıldızı görer, isteer.

Açan saray karannıında,
Kız enidän peydalanêr,
O her avşam dan erindä
Ona deyni cannı yanêr.

*

Kayıp kızın arkasından,
Geçer onun odasına,
Örüp donmuş kıvılcından
Bir yalazlı yumak orda.

Açan kaba döşeklerä
Kızçaaz havezlän uzanêr,
Yavaş diyip ellerinä,
Kirpiklerni o kapadêr.

Bir aydınnık aynasından,
Kıza o şafklan dokunêr:
Güüdesindän suratına,
Göz kapaana, o süzüler.

Kız uykuda gülümsedi,
O titredi ak aynada;
Da canına konmaa deyni
Daldı kızın o düşünä.

Kız ofladı düş arası,
Uykusunda dedi ona:
- “O, gecemin Padişahı,
Ne gelmeersin? Ha, gel bana!

Käämil yıldız, sän in aşaa,
Şafkın bir okundan kayıp,
Gir evimä, fikirimä,
Ömürümü aydınnadıp!”

Sesleer kızı o göklerdä
Hem kızışêr taa da beter,
Da denizin dibinniinä,
Kendisini o baseder!

Alka yapıp, daldıı erdän,
Deniz suyu dönmää başlêêr.
Da bilinmäz derinniktän
Levent bir genç peydalanêr.

Te pençerenin setindän 
Adımnadı o içeri,
Elindeki sopasından
Eser sazın püskülleri.

Kıvrak boylu, altın saçlı,
Durêr o voevod gibi;
Çıplak omuzunda baalı
Mos-moor-maavi ölü bezi.

Solmuş surat, batmış üzü,
O bal mumu gibi biyaz,
Diri gözlärlän bir ölü,
Dolaylara serper yalaz.

- “Pek zor benim dünnääyımdan
Gelmää senin bu sesinä.
Maavi göklär – benim bobam,
Anamsaydı – su denizdä.

Seni görmää taa yakından
Bu odana göktän geldim;
Duudum deniz sularından
Şafk okundan erä indim.

Çaardın beni sän, mari kız:
O, gel! atıl dünnääyından;
Geldim – luçafar bän, yıldız,
Sän – gelinimsin, eceldän.

Orda mercan odasında
Binnärlän yıl yaşayacan,
Da okean dünnääsına
Emirleri sän verecän.”

– “Sansın bir ayoz düşümdä,
Sän pek gözälsin, ayolum!
Hiç bir kerä yaşamamda,
Düşmäz orêy benim yolum.

Şılêêrsın sän göktä yalnız
Hem yabancı o lafların,
Diriyim bän, sän sa – cansız,
Suuldêr beni bu bakışın.”

*

Geçer bir gün, iki hem üç,
Genä erä gecä konêr,
Luçafar da, haliz bir güç,
Ona deyni göktä yanêr.

Lääzımdı kız, yukusunda,
Onu hep aklında tutsun,
Dalgaların padişahı
Sevdaylan canına dolsun:

– “Käämil yıldız, sän in aşaa,
Şafkın bir okundan kayıp,
Gir evimä, fikirimä,
Ömürümü aydınnadıp!”

Darsık olup kız sesinä,
Sünüp, vardı o sonsuzlaa,
Da o erdä birdän-birä
Gök başladı hızlı dönmää.

O dönmenin çevresindän
Yalazlan yalınnar fırlêêr,
Da haosun içersindän
Gözäl bir sima kalkınêr;

Onun kara saçlarından
Feneţ, ateş gibi, yanêr,
Güneş şafkın yalınından
O dünneyä dooru üzer.

Kara ölüm bezi açık,
Ordan mermer kollar şılêêr,
Solmuş üzü derin batık,
O pek güçlü bırêy geler.

Ama gözäl hem büük gözlär,
Karannıklarlan dop-dolu.
Şilêêr orda mozgoroylar,
Sansın iki salgın kolu.

– “Pek zor benim dünnääyımdan
Gelmää senin bu sesinä.
Sıcak güneş benim bobam,
Anamsaydı – kara gecä.

Çaardın beni sän, mari kız:
O, gel! atıl dünnääyından;
Geldim – luçafar bän, yıldız,
Sän – gelinimsin, eceldän.

Geldim kula saçlarına
Yıldızlardan feneţ takmaa,
Seni alıp göklerimä,
Yıldızlardan gözäl yapmaa.”

– “Sansın bir demon, düşümdä,
Sän pek gözälsin, ayolum!
Hiç bir kerä yaşamamda,
Düşmäz orêy benim yolum.

Dayanılmaz o sevdandan
Ürek damarlarım aarêr.
O büük hem aar gözlerindän
Bakış beni heptän yakêr.”

– “Nicä göktän ayırılıym,
Açan annamêêrsın beni?
Bän ölümsüzüm! Annadıym
Sana bunu: sän ölmeli.”

– “Başlangıçta hiç diil ilin,
Seçmä bir laf aaramêêrım –
Makar açık o sözlerin,
Seni sanki annamêêrım;

İstärsaydın, kanaatlan bän
Olıym sana pek sevdalı,
İn bu topraa da ozaman
Benim gibi ol, ölmeli.”

– “İsteersin sän bir öpüşä
Ölümsüzlüü bendän almaa,
Görünmemiş bir sevdaya
Sana düştüm, biläsin taa;

İslää, duuyup bir günahtan,
Başka zakon kabledecäm
Hem da, kopup sonsuzluktan,
Sana geeri bän dönecäm.”

Da te gider... Da te gitti.
Bir kızçaaza sevda için,
Yukarlardan heptän koptu,
Ölüp, sündü çok gün için.

*

Bu zamanda bir Katalin,
Şalvir çocuk hem da şiret,
Konuşlarda şarap için
O sormalıydı, bet meret,

O padişahka eteendän
Soysuz bir piç hem yaramaz,
Kıza o göz koydu birdän,
Sulu gözlü bir utanmaz,

Bujor gibi al yanaklı,
Te Katalinaya bakêr,
Ava hazır o olmalı,
Kıza yavaş o yaklaşêr.

“Ne pek gözäl kız etişmiş,
Olmuş meeva gibi, metin.
E, Katalin, vakıt gelmiş
Denä, senin bu kısmetin...”

Bir köşeyä çekip, girgin
Diidi kızın ellerinä.
– “Sän ne isteersin, Katalin?
Ya git ta bak işlerinä.”

– “İsteerim mi? İsteerim bän
Çıkasın aar düşünmektän,
Gülümseyäsin sän birdän –
Başım dönsün öpüşündän.”

– “Bän bilmeerim neyä umut
Güdersin sän. Ha git burdan.
Beni raada brak hem unut,
O yıldıza salt var sevdam.”

– “Sän bilmäärsän, gösterecäm
Baştan-başa ne o sevda,
Salt üfkeni zap edecän,
Hem da uslu dur yanımda.

Kuşu tutan avcı gibi,
Ani piner aaç dalına,
Bän uzattıynan elimi
Sän sarılasın boynuma.

O kıpmayan gözlerini
Pek yakından bän görecäm,
Da kavradıynan belini
Kalkınacek erdän ökçän.

Aşaa kayarsaydı üzüm,
Sän kal üzünnän yukarı,
Ömür boyu şennik ötsün
Hem bakalım yalpak, tatlı;

Beni annarsaydın heptän,
Sevdaylan ol, orêy atla,
Açan öpmää uzanacam,
Sän da öpmää hep alatla.”

Sesleer kız ne çalêr çocuk,
Uzaklanıp, düşüneräk,
İstämedään, isteyeräk
Hem severäk, utanarak.

Sora yavaş dedi birdän:
– “Sän boş sözlü hem faydasız,
Bunu bilerim küçüktän,
Biz uyaceydık ikimiz...”

Mihai EMİNESKU: SABAA YILDIZI (LUÇAFAR)
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Canabisi urguladı ani 2017-ci yı-
lında tamamnandı 25 yıl, nicä Türkiye 
hem Moldova arasında diplomatiya 
ilişkileri kuruldu. Bu önemni yılda iki 
devlet arasında en üüsek uurda vizitlar 
yapıldı. Bunnarın arasında birincisi – 
Türkiye Başbakanı Binali YILDIRIMın 
may ayında Moldovaya vizitı. İkincisi 
– hep may ayında Moldova Preziden-
tı İgor DODONun Türkiyeyä vizitı. 
Üçüncüsü – Ceviz ayında Moldova 
Parlamentın spikerı Andrian KAN-
DUnun Türkiyeyä vizitı. Dördüncüsü 
da – Kırım ayın (dekabri) 19-da, alış-
veriş hem ekonomika işbirlii Moldova-
Türkiye Komisiyasının IX toplantısın-
nan ilgili oılarak, Moldovaya Türkiye 
Respublikasının Başbakan yardımcısı 
Hakan ÇAVUŞOĞLUnun vizitı. Bu 
vizit zamanında iki devlet arasında 13 
işbirlii protkolu imzalndı.

2017-ci yılda Türkiyenin bütün 
Moldovada büük saalık hem cümne 
proektları yapıldı. Bölecä 2017-ci yıl-
da yaptıkların altını çizeräk, Büükelçi 
Hulusi KILIÇ urguladı, ani onun bakı-
şına görä “Moldova-Türkiye ilişkileri 
uurunda 2017-ci yıl altın yıl oldu!”

Geçeräk 2018-ci yılında yapılacek 
işlär için Canabisi açıklayarak urgula-
dı, ani onnarın arasında en önemni ola-
cek yılın ilk payında Moldovaya Tür-
kiye Respublikasının Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞAN beklenän vizitı. 
Vizit zamanında strategiyalı ortaklık 
uurunda bir annaşma imzalanacek.

2018-ci yılda İstanbulda Moldova-
nın alış-veriş odası açılacek. 

Hep ileriyä iki devlet arasında iç 
pasportlarınnan gidiş-geliş kolaylıı as-
lıya çıkaralacek. Komratta Türkiyenin 
bir Başkonsolosluu açılacek.

Bakarak 2017-ci yılına, 2018-ci yıl 
iki devlet arasındakı ortak işlerindä taa 
yıvın bir yıl olacektır.

Preskonferenţiyayı başararak, Büü-
kelçi Hulusi KILIÇ zalda bulunan hep-
si jurnalistleri Eni Yıllan hem Kolada 
yortularınnan kutladı. 

Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ: 
“Benim için 2017-ci bir altın yıl olmuştur!”

Kırım ayın 22-dä Türkiye Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ bir 
preskonferenţiya yaptı, neredä Moldovada Türkiye Büükelçiliin 2017-ci 
yılda yaptıklarını hem 2018-ci yıla plannarını açıkladı.  Preskonferenţiya 
başında Büükelçi Hulusi KILIÇ dedi: “Benim için 2017-ci bir altın yıl ol-
muştur!”

Yıl-yıldan ustalık aylemiz genişlener. 
Büün bizä katıldı taa iki genç usta: Va-
lentina hem Lüdmila. Onnarın zanaatları 
diil baalı gagauz halkın zanaatlarınnan, 
ama sevindirer, ani gagauzların genç ev-
latboyları, zamannara görä, kendilerinä 
zanaat bulêrlar da çalışêrlar. Kendi yarat-
malarınnan onnar sevindirerlär dolayan-
dakıları, gözellederlär yaşamayı.

Varvara günü (Kırım ayın 17-si) sı-
ramızda Lüdmila tınıştırdı bizi eni bir 
zamandaş zanaatınnan – “İplik grafi-
kası” («Нитяная графика»). Gözäl bir 
zanaat, isteerim sölemää! Master-klas 
da gösterdi. Birär balıcak yaptık. Sora 
nicä uşak sevindik, ani biz dä bece-
reriz bu grafikada çılışmaa. Valentina 
sa gösterdi nicä türlü işleri, angılarını 

kullanıp sıbıdêrız, var kolaylık taa bir 
kerä kullanmaa, donadıp onnarı, bulup 
onnar eni er yaşamakta.

Yortumuzda taa bir meraklı tanı-
tım oldu. Biz üürendik aşıklan oyna-
maa. Bu oyun için annattı Viktoriya. 
Halizdän bu bir merklaı oyun. Onda 
oynayan gösterärdi becerikliini, açık 
gözlüünü, meraklıını.

Adetça kurduk sofrayı da tatlı-tatlı 
idik oruç imeklerini. Nekadar datlı bu 
oruç imekleri hem nekadar soy onnar-
dan var nicä yapmaa…

Günü gözäl geçirdik. Soframızda 
yoktu sadä kartofi… O kär düşmeer da 
olsun. Varvara günündä olmaz imaa kır-
mızı kartifi, deyni hastalanmamaa kıza-
mak hastalıınnan. Bu da bir evelki adet.

Bölä adlan burada sergilendi küüdä toplanan en eski düün patretleri.  Sergi bir 
gözäl toplantı dernäännän açıldı, angısı gösterdi, ani aylä – o yaşamanın temeli. 
Burada annadıldı ne önemnilik var aylä düzmesindä, zerä aylä kurması – o bir 
büük cuvapçılık yaşamakta.

Sergi açılışnda taa bir kerä annattık düün adetlerini, angıları kurulmuş za-
manın zamanında. Uurladık dernää adetlän, angısını gagauzlar bakardılar 50-60 
yıl geri, sesledik nicä şindiki zamanda götürerlär düünü gagauzlar. Denkleştirdik 
evelki hem büünkü adetleri. Baktık düün adetini şindi dä hep ölä götürerlär mi, 
osaydı o adetlerdä var diişilmeklär mi?

Gençlär annadêrlar, ani savaşêrlar adetlerä göra düünü yapmaa. Taa yaşlı in-
sannar da annatılar, ani çalışêrlar gençlerä nasaat vermää, deyni adet kullanılsın 
taa yakın evelki zamannara. Annaşıldı, ani neredä dä bulunmasalar gagauzlar, angı 
devlettä da yaşamasınnar, düünneri savaşêrlar götürmää gagauz adetlerinä görä.

Hepsini pek meraklandırdı düün patretleri, ani bu gün sergilendi Merkezimizdä 
Onnarda biz gördük o gözäl gelinnik fistannarını, o güvelik rubaları, o donaklık-
ları, angıları mutlak vardı gelindä hem güvedä.

Sergimizdä en eski düün patretleri 1930-cu yıllardan. En eni – 2009-cı yıldan.
Bizim neetimizdi – Merkezimizä deyni bulmaa en evelki düün gelinniklerini. 

Biz onnarı bulduk. Elbetki – onnar da hep ölä gözäl, meraklı, kıvrak, nicä da şin-
diki zamanın gelinnikleri.

Bizim borcumuz korumaa adetleri, üüretmää gençleri, terbietmää sevgi, saygı, 
hatır, şannık gagauz halkına, onun adetlerinä!

Kırmızı kartofi da olmaz 
bu gündä imää…

Odesa bölgesinin gagauz kultura Merkezindä bakıldı Ay Varvarayı günü. 
Bu yortunun bakılması Merkezimizdä artık bir adetä döndü hem o gündä el 
ustalıımızı göstermää savşêrız.

Olga KULAKSIZ, Odesa bölgesinin gagauz kultura merkezin başı

Merkez “Düün patretleri 
odası”na döndü

Ukrayınanin Kurtçu (Vinogradovka) küüyündä bulunan Odesa bölgesi-
nin gagauz kultura Merkezin muzey odası Büük ayın (yanvar) 21-dä birkaç 
günä oldu “Düün patretleri odası”.

2017-ci yılda Türkiye kararladı, 
hepsi harçları üstünä alıp, Moldova 
Prezidenturasına remont yapmaa. 
Bu bina 2009-cu yılın Çiçek ayın 
(aprel) 9-da olan sokak protestların-
da büük zararlar üstünä uuradı. 

Nicä bildirdi TİKA (Türk İşbir-
lii hem Koordinaţiya Agenstvosu) 
Kişinêu ofisin koordinatoru Selda ÖZ-
DENOĞLU Kırım ayın (dekabri) 22-
23 günnerindä bu ofistä oldu tender, 
angısında remont işlerindä firmaların 
teklifleri incelendi. Tenderı ensedi An-
karadan “Sonkay” firması.

Şindi Prezidenturada remont başlêêr 
da eniletmedän sora binanın açılışı 
yapılacek Türkiye Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞAN Moldovaya ofiţial 
vizitı zamanında, ani beklener bu yılın 
Hederlez (may) ayında.

Prezidenturada
remont başlêêr
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Türkiyenin Kastamonu kasaba-
sı olacek Türk dünnäsınin 2018 yılı 
kultura başkasabası. 

Bölä karar alındı 2017-ci yılın Kı-
rım ayın (dekabri) 5-dä Kazahstanın 
Türkistan kasabasında olan TÜRKSO-
Yun Dayma Konseyi 35-ci toplantısın-
da.

TÜRKSOYun Dayma Konseyinä 
girerlär Türk dili konuşan devletlerin 
kultura ministruları. Bu yılkı toplantıda 
onnarın arasında vardı Gagauziyanın  
kultura hem turizma Upravleniyasının 
başı Marina SEMÖNOVA da.

Not. Bir yılın içindä Kastamo-
nu kasabasında olacek bütün Türk 
dünnäsınnan ilgili sergilär, konţertlar, 
festivallär hem başka kultura merop-
riyatiyaları.

Türkiyenin Kastamonu kasabası – 
Türk dünnäsının 2018 yılı kultura başkasabası

Büük ayın (yanvar) 17-dä Moldova Respublikasının etnografiya hem is-
toriya milli muzeyindä “Gagauz resimcileri” adlı resim sergisi açıldı. Onu 
hazırladılar Moldovada Türkiye Respublikasının Büükelçilii, Moldova Res-
publikasının etnografiya hem istoriya milli muzeyi hem “Gagauziya resim-
cileri birlii” adlı Cümne Birlii.

Serginin ofiţial açılışını yaptı Kişinev Büükelçisi Hulusi KILIÇ. Sora söz 
tuttular Moldovanın Kultura, Aydınnatmak hem Aaraştırma ministerliin devlet 
sekretari Andrey KİSTOL hem da Moldova Respublikasının etnografiya hem is-
toriya milli muzeyin direktoru Petru VİKOL.

Bir aftanın içindä muzeyä gelän insannarın oldu kolaylıı tanışmaa “Gagauziya 
resimcileri birlii” adlı Cümne Birliinä girän gagauz resimcilerinin Georgiy AND-

RİEŞin, Radion ANGELÇEVın, Mihail ARABACInın, Praskovya BEJENARın, 
Nadejda LEVÇENKOnun, Dimitri NOVAKın (Ayoglu) hem Andrey YIVARLA-
Kın yaratmalarınnan. 

“Gagauz resimcileri” resim sergisinin açılış zamanında Kişinev Büükelçisi 
Hulusi KILIÇ hem canabisinin eşi Günay KILIÇ katılannara koktel verdilär.

PATRETLERDÄ: (yukarda soldan) Andrey KİSTOL, Hulusi KILIÇ hem 
Günay KILIÇ

Resimci Praskovya BEJENARın yaratmalarınnan tanışêrlar (soldan) 
T.C. Kişinev Büükelçiliin 3-cü sekretarları Ümran ÇATMA hem Esra ŞEN, 
hem da Kongaz S.Demirel Türk-Moldovan Liţeyin direktoru Funda TÜ-
FEKÇİ.

Kişinevda “Gagauz resimcileri” resim sergisi oldu

2018-ci yılın Büük ayın (yanvar) 20-dä Komrat İoan 
Vatizedici klisesinin Kurbanını hem yortusunu kutla-
maa deyni klisedä büük bir liturgiya oldu. 

Gagauziya öndercilerindän hem Komrat primarından 
kaarä, bu geldilär Moldova Prezidentı İgor DODON, Mol-
dova mitropolitı Vladimir hem Moldovada Rusiya Büükel-
çisi Farit MUHAMETŞİN hem başka paalı musaafirlär.

Liturgiyadan sora açıklamalar yapıldı. Prezident İgor 
DODON söledi, ani güzä Moldovaya gelecek Rusiya Patri-
arhı Kiril da bu iş için İgor DODON, aylesinnän bilä, Kom-
rat İoan Vatizedici klisesinä 1 milion ley yardım yapacek: 
«Я хочу сегодня, в этот день, как подарок от себя, моей 
семьи, мы приняли решение найти средства и выделить 
1 милион лей для подготовки этого храма к визиту Его 
Святейшества Патриарха».

Hep Liturgiyadan sora Komrat primarı Sergey ANAS-

Kurbana prezident hem mitropolit geldi

Komrat İoan Vatizedici klisesinin 
Kurbanı günündä Sankt-Peterburg 
pravitelstvosu baaşladı Komrat Mi-
hail ÇAKİR kolecına üürenmäk hem 
metodika kiyatlarını. 

Kiyatların baaşlamak sırasında pay 
aldılar Moldovada Rusiya Büükelçisinä 
Farit MUHAMETŞİN hem Sankt-
Peterburg “Dom peçati” kuruluşun di-
rektor yardımcısı Andrey ŞAMRAY.

Andrey ŞAMRAY Verdi Komrat 
Mihail ÇAKİR kolecın direktoruna 
Mariya TANASOVİÇa bir Sertifikat, 
angısına görä koleca veriler 650 taanä 
üürenmäk hem metodika kiyatları.

Baaşlanan kiyatların paası yaklaşık 
200 bin ley.

Sankt-Peterburgtan
Mihail ÇAKİR
kolecına kiнat baaşışı

TASOVverdi Moldova mitropolitına Vladimira hem Mol-
dovada Rusiya Büükelçisinä Farit MUHAMETŞİNa “Kom-
ratın şannı vatandaşı” diplomalarını.

Romıniyanın Yaşi kasabasının 
teklifinä görä, Valkaneş primariya-
sı inceler soruşu, ani bu yılın Kirez 
ayın 2-dä Valkaneştä halklararası 
uşak festivali yapmaa.

Beklener, ani festivalä katılacek 
120 uşak Bulgariyadan, Greţiyadan, 
Moldovadan hem Ruminiyadan.

Valkaneştä
uşak festivali olacek
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Studentlar annattılar nekadar bu iş 
meraklı. Olur sölemää, ani onnarın ya-
radıcılık işleri olacek yardımcı materi-
al uşak başçasında terbiedicilerä deyni 
hem analara-bobalara, kim isteer, ki 
uşak ana dilini bilsin. 

Bu kiyatçıklara girer anılmış ga-
gauz poetların yaratmaları küçüklerä 
deyni, bilmecelär, söleyişlär, student-
ların peetleri hem proza yaratmaları. 
Kiyatlar türlü tematikaya görä kurulu: 
ev kuşları, yaban kuşları, ev hayvan-
narı, yaban hayvannarı, yortular, yıl 
zamannarı, hayırlık, üüreneriz saymaa 
hem başka. Taa burada verili renkli re-

sim hem konturlu resimnär, angılarını 
uşak lääzım boyasın.

Lena KURDOGLU okudu annat-

masını, angısı girdi onun kiyadına. 
Lena  gözäl hem sıcak laflar söledi 
master-klas için, nekadar duyguluydu 
unudulmazdı o kıpımnar, neredä oldu 
kolaylık tanışmaa şiirlerin büülü ava-
sınnan, düzülmesinnän, kurulmasında 
önemni kurallarınnan.

Üürenci Ma-
riya PALİK 
kendi kiyatçıın 
prezentaţiyasında 
sözündän fikirlär: 
“Kiyadıma girdi 
o siirlär, angıları-
nı yazdım kolecdä 
üürenärkän. Çekettim duygularımı 
şiir formasında göstermää ilk evdeki 
işlerimdä gagauz dili uroklarında. İlk 
yaratmam peydalandıydı te bölä – üü-
redici verdiydi bizä yazmaa ana dili te-
masına görä düşünmeklerimizi. Açan 
geldik uroo, da okuyardık ev işini, bän 
okudum kendi şiirimi “Ana dilim”. 
Üüredicim sordu: “Кim bu şiirin avto-
ru?” Bän dedim, ani onu bän yazdım”.

Mariya PALİKın‘‘ANA DİLİM’’ 
şiirindän kimi strofalar:

“Öter içim, baarêr canım,
Açan şılêêr ana dilim.
Zengin dilim, paalı dilim 
Ruhlu dilim – benim dilim!.’’
Mariya PALİK annattı, ani oza-

mandan beeri  çeketti yazmaa şiir. Bu 
peetinnän pay aldı ilk master-klasta, 
angısını götürärdi  anılmış gagauz 
şairi, akademik Todur ZANET. İlk 

master-klastan annadı, 
ani şiir yazmaa kolay diil. 
O katıldı herbir master-
klasa (büünkü günädän 10 
master-klas geçti), angı-
ları büük fayda getirdilär, 
gösterdilär nekadar büülü 
hem meraklı iş – şiir dün-
nesi. Birkaç şiirini seçip, kiyatçık ha-
zırladı. Onun adı “Şansora sevda gel-
di, onu kablet”.

Yuliya KİOR, Kazayak küüyündän, 
Ay Boba Mihail Çakir adına Komratta-
kı kolecinda 4-cü kursta üürener: “İlk 
sıracıkları çekettim yazmaa taa şkola-
da. Sıralar dönärdi sölpetlerä. Sölpet-
lerim yufkaydı. Geldiynän üürenmää 
kolecä, çok şennendiydim, ani burada 
master-klas olêr, angısını T. Zanet gö-
türer. Bän dä ilk günnerdän katıldım 
orêy. Bana deyni bu buluşmaklar pek 
paalı hem faydalı oldu. Birkaç şiirimi 
seçip, kiyatçık hazırladım. Onun adı 
“Denizin dalgaları”. Şiir yazmaa – o 
meraklı iş. Yazêrım ondan, ani pek se-
verim ana dilimi. Benim şiirlerim türlü 
temalara görä yazılı. Ama bana dey-
ni en önemni tema – Vatan hem Ana 
dili”.

Yuliya KİORun şiirindän:
“Vatan – o...
Neredä bizim ana-bobamız,

Neredä dostlarımız,
Neredä şenni dünnä,
Neredä yaşêêr sevda”. 

Mariya ŞİKİL kendi duyguların-
nan paylaştı: “İsteerim, ki herbir uşak 
ana dilindä lafetsin, unutmasın onu 
bir zaman da. Beenerim ana dilindä 
lafetmää. İlk master-klasta tanıştım 
anılmış şairlän Todur ZANETlän. O 
gündän sora denedim şiir yazmaa da 
katıldım herbir master-klasa hazır 
şiirlän. Bu bir fasıl buluşmaklar, an-
gılarını biz pek beklärdik. Kiyadımın 
adını koydum “Can duygusu”, neçinki 
herbir şiirim – o candan seslär, duygu-
lar, can türküsü”.

Mariya ŞİKİLin “Cenk” peetindän:
Cengi bän görmedim, ama
Bilerim, nasıl zordu insana.
Kim geçirdi büük kahırı, aaçlıı
Hem dä duydu türlü zorlukları.
***
Ko yaşasın insan bu dünnedä
Annaşmakta hem birliktä!
Hiç olmasın cenklär bizdä,
Yaşayalım bir ayledä!
Bu yortunun öz fikiri kızların 

sözlerindäydi: Ana dilindä eni kiyat 
– o taa bir bilgi sızıntısı, hoş can ra-
atlıı, sevinmelik, eni büülü dünnä, 
eni tanışmak, eni bilgi, eni fikir, kaa-
vi inan, taa bir yardım ana dilimizin 
ilerlemesindä. 

Galina Dimitriyevna SİRKELİ-
KRİSTİOGLU,

Ay Boba Mihail Çakir adına 
kolecın gagauz dili hem literaturası 

üüredicisi
PATRETLERDÄ: 
Kolec üürencilerin gagauz dilindä 

ilk kiyatçıkları.
Kiyatları kantarlayan komisiya: 

(soldan) T.G. MİHAYLOVA, V.İ. 
KOLİOGLU, M.D.TANASOVİÇ, 
P.D. KARA.

Üürenci Mariya PALİK.
Üürenci Lena KURDOGLU.
Üürenci Mariya ŞİKİL.

Gagauz dilindä ilk kiyatçıklarına prezentaţiya
Komratta, Ay-Boba Mihail ÇAKİR adına kolecın terbiedicilik bölümündä, 4214-cü grupada üürenän 

studentların gagauz dilindä ilk kiyatçıklarına prezentaţiya oldu. Herbir üürenici kendi kiyatçıın 
prezentaţiyasında açıkladı ne neetlän hem nicä yazıldı, kuruldu kiyat.

Bu şen hem şenni yarışmada pay aldı üç 
komanda: “Gagauz pandalları” (Kıpçak), 
“Örtülü kor” (Kongaz) hem “Kızlar kırlannar-
dan” (Kırlannar (Kotovskoe)). Onnar yarıştı-
lar 3 basamakta: “Selämleşmäk”, “En islää 
söz” hem “Ev işi”.

Yarışmada pay allannarın şakalarını, cüm-
büşlerini hem keskin sözlerini kantara attı 
“Kongaz dernää” konkursun jürisi: Kongazın 
küü sovetnii Svetlana DÜVENCİ, Kıpçaan 
Boris Yanakoglu liţeyin zavuçu Denis AN-
GELÇEV, Kongazın Todur Zanet liţeyin eski 

zavuçu Evgeniya ARNAUT, kırlannıyka Svet-
lana DUŞKOVA, Kongazın Nikolay Çabanov 
gimnaziyasının üürediciykası Fedora RATKO-
VA, Kongazdan KVNcı Stepan ARNAUT.

Jürünin kararına görä konkursta 1-ci eri 
payettilär “Gagauz pandalları” hem “Örtülü 
kor”. İkinci er verildi “Kızlar kırlannardan” 
komandasına. Onnara hepsinä baaşlandı ku-
bok, Diplom hem para baaşışları.

Umut var, ani bu şenniklär adetä döneceklär 
da ileriyä onnarda taa çok küülerdän koman-
dalr pay alacek.

Gagauziyanın I-ci şakacılık konkursu – “Kongaz dernää”
Eni yıla karşı Kongaz küüyündä geçti “Kongaz dernää” I-ci şakacılık konkursu, angısı 

baaşlandı “Gagauziya (Gagauz Yeri) özel hak statusu için” Zakonun kabledilmesinin 23-
cü yıldönümünä.
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“Ne yazılı sana – onu da var geçiräsin, ecelindän 
sapamayacan” (annatmasının birindä avtor yazêr bu 
derin maanalı lafları) – te bu laflarlan buluşmak yor-
tusu başladı.

Nelär yaptı bu käämil insan? Yaşamakta nesoy so-
ruşlarlan karşı geldi? Nelär avtoru debreştirdi yaradı-
cılık uuruna? Büün biz savaşacez bu soruşlara onun-
nan barabar cuvap bulmaa. Te bölä açıklandı 
meroptiyatiyanın neetleri.

Meropriyatiyada avtorun peetleri hem po-
emanın bir payını okudular: Vika TOPAL, İna 
ÇERNİOGLU, Oli BALABAN, Tani DİMO-
VA, Mariya KOMUR, Tani ARNAUT, Margari-
ta KARATERZİ, Lolita MEÇKAR ,Viktor BU-
TUK, Lüdmila HADJI, Marina KARASENİ.

2014-cü yılda tipardan çıktı Galina SİR-
KELİnin ilk peet toplumu ‘‘Lüzgerli hava-
da sazların türküsü’’. 2016-cı yılın Canavar 
ayında (oktäbari) Moskvada “Gagauz kultu-
rasının günü” festivali geçti, neredä bu kiyat-
tan onun  bir yaratmasına (Rojdestvenskiyi 
çevirtmesinä görä) insţenirovka koyuldu. Bu 
bir büük tanımak hem saygı avtorun yaradıcı-
lıına. (Videomaterial gösterildi). Taa bir yarat-
masının “Ne vardır adımda sana benim?” (Puş-
kinı çevirtmesinä görä) kolecin studentkası Ani 
BÜK yazdı ava. Kendisi dä onu çaldı.

2016-cı yılda tipardan çıktı Canabisinin taa bir 
peet hem annatma toplumu “Ecelin sınırları”. Bu ki-
yada girdi yaratmalar angılarını baalêêr bir silinmäz, 
senmäz hem dä sünmäz duygu – Sevda: sevda Vata-
nına, duuma evinä, anaya-bobaya, tabiata, yaşamaya. 
Eni çıkan literatura yaratmaları buldular yol okuycu-
ların cannarına. Kısa annatmaları çok duygulandırdı 
hem dalgalandırdı studentları.

Buluşmada kendi düşünmeklerini, bakışını yarat-
maların içindekiliinä açıkladılar Tani KOLTUKLU 
hem Alina VATAMAN.

Cenk – o kötü bir laf. Cenk getirer ölüm, kahır, 
göz yaşı. Galina Dimitriyevna SİRKELİ gagauz po-
etların biri, angısı kalamadı bir tarafta bu temadan. 

Galina SİRKELİ yazdı “O, afgan askeri!” poe-
mayı afgan cengindä canını verän asker Mihail TA-
NASOGLU için, Başküüyün bir girgin oolu için, 
aylesinä, dostlarına – bir paalı kişi için. Mihail TA-

NASOGLU, onun akranı. Başlankı klaslarda bir şko-
lada, bir klasta da üürendilär. 

Poemanın öz fikiri: gençlär lääzım bilsinnär hal-
kının istoriyasını, bilsinnär geroylarını, ki düzmää 
gelecää, neçinki bilmeyän kendi istoriyasını – o yok 
nicä düzsün gelän zamanını.

Lüdmila KIVIRJIK pek duygulu okudu poemaın 
bir payını hem dä Nasti ÇOLAK, Olesä PULUKÇU 
hem Vlada VASİLKOVA poemadan kimi sıracıklara 
uydurdular melodiya da gitara instrumentin yardı-
mınnan çaldılar.

Kendi sözündä Galina Dimitriyevna SİRKE-
Lİ nışannadı, ani büük yardım vardı herbirindän, 
kimä danıştı, kim yanında, ama büük yardım oldu 
akademiktän hem poettan Todur ZANETtän. “İlk şi-
irlerim tiparlandı “Ana sözü” gazetasında. İlk kiya-
dımın da redaktoru Canabisi oldu. O master-klaslar, 
angılarını o götürdü kolecdä, onun nassatları şiir 

dünnesinä yol açtılar. 
Bu meropriyatiyamızı adadık Gagauzi-

yanın 23-üncü yıldönümünä. En paalı bu 
yaşamakta - korumaa ana tarafını, ana di-
lini. Avtor “GAGAUZİYA” şiirini okudu 
hem onun içindekiliinä görä prezentaţiya 
gösterildi.

“Ne yazılı sana – onu da var geçiräsin, 
ecelindän sapamayacan, benim ecelim – ana 
dili, Gagauziya” – bu laflarlan bitirdi sözünü 
Galina.

Bu meropriyatiyayı hazırlayan kolecın 
gagauz dilindä hem literaturasında üüredici-
si Anna Danilovna SUKMAN ölä çıkış yaptı 
kendi danışmasınnan, sözünnän: “Allaa ba-
aşlamış Galina Dimitriyevnaya bir büük ver-
gi – yazmaa şiir, annatma, insanı sevindirmää 
kendi yaratmalarınnan. Bizä büük kısmet, bu-
lunmaa bölä talantlı insanın yanında. Dileeriz 
Galina Dimitriyevnaya yaradıcılık yolunda ii 

başarılar”.
Meropriyatiyanın sonunda hepsi üürenicilär  ‘‘İn-

dana lääzım” şiiri okudular.
Ne tez, meraklı, sıcak hem kuytulu atmosferada 

geçti bir saatta avtorlan buluşmak! Hepsi uşaklar, 
musaafirlär mutlu kaldılar hem bu gözäl yortuda 
büük hoşluk kablettilär.

PATRETTÄ: (soldan) İnna ÇERNİOGLU, 
Galina SİRKELİ hem Viktoriya TOPAL.

Aleksandra Dimitiriyevna MARİNOVA, 
Ay Boba Mihail Çakir adına kolecin üüredicisi 

Yazıcı hem poet Galina SİRKELİylän buluşmak
Kırım ayın (dekabri) 6-da Komradın Ay Boba Mihail Çakirin adına ko-

lecında, klastan dışarı meropriyatiyada oldu buluşmak poetlan, yazıcıylan, 
pedagoglan Galina SİRKELİylän. Buluşmakta prezentaţiya oldu onun “O, 

“dolu ay”, “biyaz sinek”, uydurmakla-
rı: “kömür gibi saçları”, “sansın mum 
eriyärdi”, gösterdi gagauz halkını, nicä 
acızgan, islää, çalışkan bir halk, angı-
sı herzaman hazır yardım etmää biri-
birinä. Bu yaratmada gagauzluk, gaga-
uz halkın ruhu. Bu annatmada buldum 
iki arif söleyiş: “Aalemin aazına kaşık 
uydurmayacan”, hem “ Ne damnadı 
kaşıına, ona da sevin”, angıların büük 
maanaları var.

Bakmayarak ona, ani bu ayledä 
vardı büük sevda, uşak gülüşü, saygı 
hem hatır, islää davranmak biri-birinä, 
uşaklara, vardı problemalar da: fukaa-
relik hem en büük problema – Marin-

kanın geçmäz hastalıı. Bu iki proble-
mada biz göreriz evelki gagauzların 
zor yaşamasını. Bu aylä vardı nicä 
olsun taa çok yıl kısmetli, ama onna-
rın evinä geldi büük bela – Marinka 
geçindi. Onun bitki lafları kaldıdılar 
benim aklımda, çünkü onnar göstrerlär 
büük can acımasını, sımarlamak hem 
düşünmäk, neredä Marinka isteer onun 
uşakları olsunnar mutlu hem duysun-
nar ana sıcaanı.

Bu annatma pek duygulandırdı 
beni, çünkü yaşamakta olêr çok bölä 
oluşlar, neredä uşaklar kalêr üüsüz, 
kısmet ayledä süner, nicä kor... Böla 
annatmaları okuyarkan, gözlerin dolêr 

Benim bakışım Galina SİRKELİnin “Acızgannık” annatmasına
Büük duygularlan okudum Galina 

Dimitriyevna SİRKELİnin pek merak-
lı “Acızgannık” annatmasını, angısını 
n baş teması – Gagauzların acızgannıı. 
Bu bir gözäl insannık kalitesi, angısı 
lääzım olsun, sanêrım, herbir insanda. 
Yaratmada annadılêr bir genç aylä için, 
angısı yaşarmış küüdä: Marinka hem 
onun kocası Mitrani. Avtor derindän 
gösterer bir gagauz çokuşaklı, çalışkan 
ayleyi, neredä kullanılêr gözäl, açık 
hem şıralı gagauz dili. Kendi annatma-
sında Galina Dimitriyevna, kullanarak 
metaforaları: “yara sızlardı”, “karar-
dı dünnä”, “hava aalêêr”, “ömürü 
kesilärmiş”, epitetleri: “fena göz”, 

natmasında avtor annadêr mamusunun 
küçüklüünü, angısının payına düşmüş 
geçirmää titsi cenk vakıtlarını. Bu an-
natmada Valentina – baş personaj, an-
gısi geçirmiş zor eceli. 

Bu annatmayı okudum bir soluk-
ta. Bana pek meraklıydı Valentinanın 
eceli. Olacek mı o mutlu? İsteerim 
sölemää, ani avtor yazdı haliz olayla-
rı, angıları baalı kendi anasının yaşa-
masınnan, ecelinnän. Bilerim, ani bu 
iş diil kolay. Gerçektän dalgalandım, 

okuyarak sıraları, açan Valentinanın 
anası evä döner, neçinki bän sansın 
kendim orada bulunardım hem bitkiya-
dan beni bu brakmazdı ilgisiz. İsteerim 
sölemää, ani pek mayıl oldum literatu-
ra kolaylıklarına, dilin gözelliinä, laf-
birleşmelerin gercikliinä: “yaşamanın 
kaavi soluunu duymaa”, “ayakların 
altında topraa duymêêrsın”, “can der-
menin çalışması”. 

Okuyarak bu annatmayı, bän kar-
şılaştım türlü maanalı söleyişlärlän, 

Benim bakışım Galina SİRKELİnin “Ecelin sınırları” annatmasına
Okuduynan Galina Dimitriyevnanın 

annatmasını “Ecelin sinirları”, heptän 
dalgalandım, mayıl oldum onun talan-
dına becerikli kullanmaa zengin ga-
gauz dilini. En pek beendim, nesoy o 
yazdırêr sevda duygusunu, uydurarak 
onu tabiatın gözelliinnän. Ama biler-
siniz mi siz ne neetlän avtor yazdırêr 
bizä bu gözäl duyguyu? Bunun sebepi: 
göstermää yaşamanın paasını.

Onun paasını biler o insannar, an-
gıları geçirdilär Büük cengi. Kendi an-

afgan askeri!” poema kiyadına. Bu poema tiparlandı 2017-ci yılda “Pontos” 
vasım evindä. Avtor adadı onu Afgan cengindä Gagauziyadan Mihail TA-
NASOGLUya hem bu cengä kurban olan hepsi askerleri anmak için.

yaşlan, çünkü canın acıyêr bölä insan-
nara, angıları var nicä olsunnar mutlu, 
sevgili, uşaklar da büüsünnär ana-boba 
sıcaklıınnan.

İsteerim sölemää: “Saa olasınız, Ga-
lina Dimitriyevna, bölä meraklı yarat-
manız için, çünkü o terbieder bizi olmaa 
taa acızgan hem annamaa insanın zoru-
nu, kahırını hem yardım etmää onnara, 
makar biraz ilinnetmää onnarın duru-
munu, zorluklardan korkmamaa, olmaa 
kaavi ruhlu!” Sanêrım, ani bu tema ak-
tual olacek herzaman, çünkü yaşamak-
ta karşı geleriz hem sevinmeliklän hem 
zorluklan, neredä insan lääzım olsun 
yardımcı biri-birinä.

Alina VATAMAN, M.Çakirin kole-
cı, 3415 gr. 

angıları kaldılar benin aklımda: “Akar 
suya iki sıra girilmäz”, “Ne geçti,o 
geeri dönmäz”, “Zaman hepsini er-
leştirer”, “En paalı iş – can derme-
nin çalışması, açan sän annêêrsın, ani 
bu dinnedä boşuna yaşamadın, nesä 
sendän kaldı”.

Mayıl olêrım Galina Dimitriyev-
nanın talantınna sıradan lafları altına 
çevirmää. Bütün güvenniklän var nicä 
deyim, ani siz gerçektän talant, angısı 
büünkü gündä, nicä bir diamant!

Tani KOLTUKLU,M.Çakirın kole-
cı, 3415 gr. 
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Unudulmuş sessizliktän
Luçafar enidän duudu,
Açıp deniz yalnızlıına
Sonsuz derin görizontu;

Açan da dalgalar gider,
Ona dooru hep yollanıp,
Kız yaşını saklı siler,
Kirpiklerni kıpırdadıp;

Saklı sevda gibi parlêêr,
Aar sancımı kuumaa deyni,
Hep yukarı o kalkınêr
Ona etişmiim bän deyni.

Güçlü hem suuk şafk okunu
Dünnääyından burêy atêr...
Bän dayma sevecäm onu –
O dayma hep uzak kalêr...

Onun için bu günnerim
Bom-boş geçerlär, diil dolu...
Ama – büülü gecelerim,
Sän annamazsın hiç bunu.”

– “Sän bir uşaksın, bu haliz...
Ha tez evdän biz kaçalım,
Silinecek izlerimiz,
Adımızı unudalım,

Zerä olarsak akıllı
Kısmetlän dolacek gözlär 
Kaybelecek ev sancısı  
Hem da yıldız için düşlär.”

*
Luçafar te uçtu. Göktä
Büüyer onun kanatları,
Binnärlän yıl geçti orda,
Sansın kıpım kıpımnarı.

Bir gök dolu yıldız – altta,
Üsttä dä yıldızlar şilêêr,
Bir çimçirik, aralarda
Kayıp olmuş gibi, çakêr.

Görer o, sansın ilk gündä,
O haosun içersindän,
Yaratılmış dünnää gibi
Şafklar duuêr her taraftan.

Dolayında peydalanêr
Aydınnıklar denizleri...

Havezlän o dolu, uçêr,
Kayıp olunca hepsicii;

Onun gittii uzaklardan
Kenarsızlaa bakış uçêr,
Da boşuna boşluklardan
Vakıt duumaa hep savaşêr.

Hiç bişey yok, ama da var
Onu yakan bir havezlii,
Dipsiz bir derinnik hem var
Unutmanın kör karannıı.

– “Kara hem aar sonsuzluktan,
Yaratıcı, kurtar beni,
Bil, dayma te ozamandan
Şannayacam hep bän Seni;

Göktä Saabi, istä bendän
Neyi istärsän – yok hiç paa,
Zerä ömür kaynaa da sän,
Ölüm verän da sän, Allaa;

Ölümsüzlük feneţimi,
Bakışımın ateşini
Sän al bendän, salt ver geeri
Bir saat sevda kısmetini...

Bän haostan peydalandım,
O haosa da varacam...
Dinnenmektän duudum, Saabim,
Havezlän raat dinnenecäm.”

– “Hiperion, dipsizliktän
Seninnän hep duuêr dünnää,
İstämä büü hem da nışan,
Yok sima, ad yok onnarda.

İsteersin sän, insan olup,
Hep onnara mı benzemää?
Hepsi onnar, birdän ölüp,
Duuaceklar – insan olmaa.

Lüzgär gibi onnar uçêr,
İdeallar – kof uydurma...
Açan bu dalgalar süner –
Peydalanêr başka dalga;

Yaşêêr onnar – ne var kısmet,
Hem çeşitli ecelleri.
Bizdä sa yok ne ii, ne bet,
Ölüm yok, yok zaman eri.

Da sonsuzluun güüslerindän
Ölümnülär salt büün yaşêêr,
Güneş sündüünän göklerdä
Eni gün genä hep duuêr.

Geler o dünneyä, olêr,
Arkasından ecel bekleer,
Hepsi ölmäk için duuêr
Hem da duumak için öler.

Hiperion, battıynan da
Sän varsın hererdä, anna...
İstä bendän – ilk lafımda
Akıl mı bän veriim sana?

İsteermisin o aazından
Çıktıynan ses, birleşsinnär
Daalarlan bayırlar erdän
Hem adalar denizlerdän?

Bekim isteersin göstermää
Kuvedini doorulukta?
Padişahlık kur kendinä –
Param-parça bu toprakta.

Veriim sana gemilermi,
Orduylan askeri veriim,
Veriim topraa, denizleri –
Salt yok nicä ölüm veriim.

Hem da kimin için ölmää
İsteersin sän? Ama eter...
Dön da yollan aşaa, topraa,
Da gör nelär seni bekleer.”

*

Da genä erinä göktä
Hiperion, kayıp, döner
Nicä eski günnerindä
O şafkını erä döker.

Avşam üstü yavaş oldu
Da te artık gecä basêr;
Ay alatlamadaan duudu –
Su içindä o sallanêr,

O şafkını serper ordan
Fidannara, yolcazlara.
Bir flambur aacın altında
İki genç oturmuş lafa:

– “O, brak, yarim, o güüsündä
Başım ko biraz dinnensin,

Luceafărul, angısının ilk tiparlanmasından yakınnarda 130 yıl tamamnanacek 
(seftä o basıldı “România jună” cümne Almanahında, sora da İaşi “Junimea” 
jurnalında), ileri dooru hep “şılêêr”, şafkını taa da pek keskinneder. Emineskunun 
poemasına ad verän göktä en yalabık yıdızın okları düşerlär Merkuriy planetasının 
en büük kraterına da, angısına NASA verdi büük romın poetın adını, ona görä, ani 
natura için pek derin intuiţiyası vardı. Poemanın kontekstında o söleer: “Binnärlän 
yıl geçti orda,/Sansın kıpım kıpımnarı”, neyi o, nicä bir yaratma başlangıcını, taa ileri 
açıkladıydı I-ci Kiyadında “Görer o, sansın ilk gündä,/Şafklar duuêr her taraftan...” 
söleyeräk haos için, dinnenmäk için, boşluklardan vakıdın duuması için.

Evrenin büük alkası var Demiurgun yaratması, da, erdä kızlan “Bir saat sevda 
kısmetini...” yaşamaa deyni Hiperion savaşêr oradan kopmaa, kendisini karşı ko-
yup “küçük alkaya”, “kıstaf alkaya”, angısından yapılı “toprak tennilär”. Bu iki 
alka sonuna kadar ayırı kalacek, çünkü onnar yok nicä annaşsınnar: zerä onnar, 
kim göklerin kalêrlar orada üüsekliiktä, Dünneyi Yaratanın gözü altında, onnar 
sa, ani topraktan, kalêrlar aşaada, onnara baaşlanan erdä.

Söz gider iki kertik için: Hiperion gökün ooludur, Katalina sa, angısına o sev-
daya düştü, erin kızı. O – ölümsüz, kız sa – ölümnü. Da te bu temel antinomiya 
eklener delimitaţiya kategoriyasına, angısını yapêr Demiurg: insannarın var “kıs-
met yıldızları”, “mutlu uurları”, var “vakıtları”, erleri hem onnar ölümü bilerlär 
(“Hepsi ölmäk için duuêr/Hem da duumak için öler...”). Hiperion sa taşıyêr 
“ölümsüzlük feneţini” hem “battıynan da var hererdä”, demeli ki, yıldızların var 
olması bitkisizdir, Absolüttur (o diil efımer, relativ bişey).

Poema başlêêr bir halk masalından, angısını işitmiş nemţä yolcusu Richard 
Kunisck geçeräk Romın Padişahlıklarından, neyi poet kendisi da açıkladı, anna-
darak yaratmanın simvollu maanaları için: “Yazarkana Romın Padişahlıklarında 
yolculuu için nemţä yolcusu Richard Kunisck annadêr Luceafărul legendası için. 
Bu masal. Ama benim verdiim alegoriyalı biçimnerdä var o, ani geniy ölümü 
tanımêêr hem onun adı karannık unudulmak ölümündän kurtulacek, öbür taraftan 
da burada, er üzündä, o yok nicä kimi sa mutlu yapsın, kendisi da yok nicä mutlu 
olsun. O ölümsüz, ama kısmetsiz da. Bana geler, ani masaldakı luceafărulun kıs-
meti pek benzeer er üzündeki geniyin kısmetinä da onuştan verdim ona bu alego-
riyalı maanayı” (Ms.2275B). Bu masalın bir peet versiyası da biliner, angısının 
adı Altın başçadan Kız.

Hepsi aarıştırmacıların tarafından “Luceafărul” (“Sabaa yıldızı”) sayılêr en 
büük bir şedevra. Örnek olarak, Slovnik Svetovych literaturnıh del (Praha, 
Odeon, 1988) yaratmada İrji Nasinec onu dünnä literaturasının şedevrası olarak 
inceleer. O çevirildi pek çok dillerä (nemţeyceya, franţuzçaya, angliycaya, por-
tugalcaya, italyancaya, kitaycaya, rusçaya, ispancaya, türkçeyä, serbçaya, ukra-
yıncaya h.b.).

Çevirmelerin sayısı zenginneşer bu versiyaylan da, ani üzä çıkarıldı gagauz 
yazıcısının Todur ZANETin talantınnan, angısı becerdi bulmaa olumnu kolay-
lıkları hem annatmanın özünü açıklamaa deyni, hem da poemanın filosofiyalı 
derinniklerinä dalmaa deyni.

Akademik Mihai CİMPOİ

“Luceafărul” (“Sabaa yıldızı”) gagauz dilindä

Yalpak bakış yalazında
Bu yaşamak tatlı geçsin;

Bu suuk, büülü şafk altında
Sän uy benim fikirimä
Hem dök sonsuz bir sessizlik
Benim gecä ateşimä.

Hem kal benim sän üstümdä,
Sona varsın bu zeetlerim,
Sän ilk sevdam ömürümdä,
Bitki düşüm da sän benim.”

Hiperion da yukardan
Görärdi ne mutlu onnar;
Çocuk diiyincä yavaştan –
Birdän gençlär sarmaştılar...

Gümüş-çiçek gözäl kokêr
Hem da düşer, o şen yaamur,
Uzun hem da kula saçlı
İki uşaa göktän bir nur.

Kız, sevdadan kefli, gökä
Atêr bakışını. Görer
Luçafar orada. Ona
İstediini yavaş açêr:

– “Käämil yıldız, sän in aşaa,
Şafkın bir okundan kayıp,
Gir bu daaya, fikirimä,
Kısmetimi aydınnadıp!”

Eski gibi o titireer
Bu daalarda, tepelerdä,
Hem boş dalga yalnız güder,
Üüsüz kalıp o göklerdä;

Basetmeer o kendisini
Üüsekliktän denizlerä:
– “Sana hep o, toprak tenni,
Ya bän, ya başkası? Ölä!

Siz o kıstaf dünnäänızda
Kısmet bekleersiniz duruk,
Bän kendimi karannıkta
Duyêrım ölümsüz hem suuk.

1883, Çiçek ay (aprel).

Gagauzçaya literatura
çevirmesi Todur ZANETin,

2012-ci yılın Orak ayı (iyül)

Sonu. Çeketmesi 2-ci sayfada 
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Vladimir VISOŢKİYin 80-ci yıldönümünä
Büük ayın (yanvar) 25-dä tamamnanacêydı 80 yaşını anılmış hem büük rus poetı, bard, yazıcı, 

aktör, türkücü Vladimir VISOŢKİY (25.01.1938 – 25.07.1980), ama o vakıtsız, 42 yaşında ayırıldı bu 
dünneydän, brakıp ardına bir silinmäz hem paayı olmayan bir yaratmak zenginniini.

Sovet zamanında Vladimir VISOŢKİYin hiç bir kiyadı çıkmadı, ama, başlayıp sıradakı insannardan 
taa komunist partiyasının birinci sekretarlerinädän, hepsi onu saklıdan (hem diil salt saklıdan) seslärdilär, 
onun türkülerini bilärdilär. Bilärdilär, ama çalamardılar. Zerä ölä çalmaa deyni lääzımdı olmaa Vladimir 
VISOŢKİY.

Teklif ederiz bakasınız hem denkleştiräsiniz nicä gagauz dilindä öter onun en anılmış türküsündän birisi: 
“Yabanılara av”ın bitmesi yada Vörtolötlardan av” (Конец «Охоты на волков», или Охота с вертолётов 
(Михаилу Шемякину).

Mihail ŞEMÄKİNä
Dan eri bir ustraylan çarptı gözleri,
Açılan tetiklär büüledi erleri,
Anılmış avcılar geldilär ansızdan, –
O “Popaz beygiri” kalkındı deredän,
Ateşlär atıldı çift eldän, çift eldän!

Yattınız siz erä, saklayıp dişleri.
Ön gidän da yattı – o kaçan ileri,
Kim tabannan duyardı kuyu 
                                           hem tuzaa;
Kurşundan kim kaçardı, atlardı uzaa, –
Korkudan terledi, uzandı o buza.

Yabanı ömürü onnara kaş dürmüş, –
Bezbelli boşuna ömürü biz sevdik.
Eceldä sa geniş hem gözäl bir gülüş:
Saaselem hem kaavi dişleri – sedeflik.

Yabanı bakışınnan sırıt üzünä –
O duşman köpeklär gelsinnär buyanı!
Yazıldı al kannarlan kaarlar üstünä
Kırmızı bu yazı: diiliz biz yabanı!

Süründük biz, köpekçä 
                                  kuyruu toplayıp,
Göklerä kafayı şaşarak kaldırıp:
Oradan belamız mı akêêr erlerä,
Kıyamet mi kopêr, karıştı fikirä, -
O “Popaz beygiri” ye dönmüş demirä.

Kurşundan yaamurlar 
                            döküler göklerdän –
Yaş olduk kannardan, 
                             verildik biz heptän!
Erider üreemiz bu kaardan kaarmayı.

Diil Allaa, insannar başlattı kıymayı:
Kaçanı – arkadan, kafadan urmayı…

Köpeklär sürüsü, tayfamdan dur uzak,
Buuşmakta uurumuz – ensemää sizleri.
Yabanı olmamız – kısmetli yaşamak,
Köpeklärsiniz siz – bu köpek eceli!

Yabanı bakışınnan sırıt üzünä –
Taa baştan kökleyip uydurma yalanı.
Yazıldı al kannarlan kaarlar üstünä
Kırmızı bu yazı: diiliz biz yabanı!

O daaya – orada kurtuluş, korunma!
O daaya – orada kaçanı zor urmaa!
Kaçarak o daaya, ver yolu eniinä,
Bän atlêêrım, fırlêêrım avcı önünä
Yabanı cannarnı hep toplêêrım bilä.

Yabanılara av”ın bitmesi yada Vertolötlardan av Deredä, kenarda, saklandı kim diri.
Ne yapıym bän yalnız?
                                  Kestirdi kuvedi!
Sansın yok gözlerim, 
                               körleşti kokular…
Neredä kaldınız, yabanı kardaşlar,
Nereyi daaldınız, sap-sarı gözlülär?!

…Ayakta bän kaldım, ama şindi sardı
Yabannar dolayı, canavar diil onnar –
Köpeklär, uzaktan senselä damarı,
Eskidän avımızdı bizä o mallar.

Yabanı bakışınnan güldüm üzünä –
O çürük dişlerim ürkütmäz duşmanı.
Salt kaba kaarların al kannı üstünä
Eriyer yazımız: diiliz biz yabanı!
1977-1978

Gagauz dilinä çevirdi Todur ZANET 
(2014, Çiçek ayın 25-26)

Aynoroz-
da (Afon) 
Rus Pante-
leymon ma-
nastırın shi-
ierodiakon 
Arseniy (Sa-
randi) 90-
cı yaşında, 
2018-ci yılın 
Büük ayın 
(yanvar) 17-

dä, raametli oldu, haberledi «Рус-
ский Афон» internet portalı. 

Shiierodiakon Arseniy (Petr Feofilak-
toviç SARANDİ) gagauz, duudu Gagau-
ziyanın Avdarma küüyündä 1928-ci yılın 
Harman ayın (avgust) 31-dä.

Sovet ateizma hem dinä baskı vakı-
dı karar aldı gitmää manastıra. İlktän 
erleşti Odesa kasabasının Büük Pana-
yıya (Uspeniye) manastırında. 1966-cı 
yılın Hederlez ayın (may) 8-dä manti-
yaya kırkındı, Kirez ayın (iyün) 7-dä 
dä ierodiakon oldu.

1976-cı yılın Harman ayın (avgust) 
4-dä, Aynoroza (Afon) gelip, Rus Pan-
teleymon manastırında erleşti. 2005-ci 
yılda büük shima kabletti.

Shiierodiakon Arseniy ölüm 
günündä, 2018-ci yılın Büük ayın 
(yanvar) 17-dä, Rus Panteleymon ma-
nastırın mezarlıında topraa verildi, bil-
direr Afonit.info.

Aynoroz (Afon) 
manastırın gagauz 
manahı raametli oldu

Kırım ayın (dekabri) 10-da Çadırdakı “Dionis 
TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu kutladı ken-
di 20-ci yıldönümünü. Bu yortulu olaylan ilgili ola-
rak teatru o günü Gagauziyanın “Mihail ÇAKİR” 
ordenınnan ödüllendi.

Kendi yıldönümündä teatru gösterdi amerikalı 
dramaturgun John PATRİKın iki perdeli komediya-
sını “Paalı Pamela”. Spektaklinin rejisöru oldu Tural 
MUSTAFAEV (Azerbaycan), resimcisi –  Mustafa 
MUSTAFAEV (Azerbaycan), sţena dekoru – Dimitriy 
STEFOGLU.

İki aftadan sora da teatrunun üstünä genä medali 
hem orden yaamuru yaadı. Onun artistleri kablettilär 
Gagauziyanın 23-cü yıldönümünnän ilgili ödülleri.

Not. Bu teatru ilkin taşıyardı gagauz aydınnadıcı-
nın Mihail ÇAKİRın adını, ama sora onun adını “Di-
onis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu yaptılar.

“Dionis TANASOGLU” gagauz Milli teatrusu 20 yaşında

Büük ayın (yanvar) 8-dä Gagauz Respublikası-
nın Üüsek Sovetin Başı hem ilk seçilän prezidentı 
Stepan TOPAL 80 yaşını tamamnadı.

Stepan TOPAL duudu 1938-ci yılın Büük ayın (yan-
var) 8-dä Komrat kasabasında. Yolcu injenerı olarak iş-
ledi çeşitli administrativ uurlarında. Oldu Komrat Ko-
munist partiyasının raoyn komitetın azası.

Buradan XX-ci üzyılın 90-cı yıllarında, Komrat Ko-
munist partiyasının raoyn komitetın karırına görä, yol-
landı “Gagauz Halkı” akıntının içinä. Sora da akıntının 
öndercilik organnarına sıyındı.

Oldu Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetin Başı 
hem Gagauz Respublikasının ilk seçilän prezidentı.

Şindi Stepan TOPAL “Gagauziyanın ihtärlar Sove-
tin” azası.

Stepan Mihayloviç TOPAL 80 yaşında oldu


