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Bizä geler Türkiye Respublikasının 
Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN

Recep Tayyip ERDOĞAN duu-
du 1954-cü yılın Küçük ayn (fevral) 
26-da İstanbul kasabasında. 1965-ci 
yılda İstanbulun “Kasımpaşa Piyale 
İlkokulu”nu başarıp, 1973-cü yılda İs-
tanbulun “İmam Hatip” liţeyini bitirdi 
hem, ayırı urokların ekzamennerini 

Canavar (oktäbri) ayın 17-18 günnerindä Türkiye Respublikasının 12-ci Prezidentı Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN iki günnük ofiţial vizitlan Moldovada bulunacek. Vizit programasında var Canabisinin Ga-
gauziyaya gelişi da.

Gagauz dilinä karşı kalkan
GHT deputatlarına

Ana Dilim büün kantarda:
hem kantarda, hem kahırda, 
başı pek büük bir belada,
durêr kuyu kenarında –
(bir payvantlı beygir – ahırında!)
keskin bıçaklan gırtlaanda,
gülümsémäklän dudaanda,
sessiz sesinnän aazında
hem aar duguylan canında.

Durêr ecel kapusunda1,
hem “son evin”2  kuytusunda
(Halk Topluşu esabında –
“halka izmet” maanasında),
bir tayfanın emirindä,
Gagauzluk duşmannarın önnerindä.

Durêr, bekleer o – 
         kayıplıın son kertiindä,
solmuş al güllän o yalpak ellerindä,
ürkük bakışlan 
           gök-maavi gözlerindä
hem da derin korkuylan 
       o içim3 üzçezindä.
Susêr – yok ses mayıl o sesindä.
Batmış karannıklar gözlerindä.
Sizdän yardım bekleer, 
  bekleer dooru karar.
Başka hiç bişeycik – salt bukadar...

Ama: kuş dilindä lafedennär,
seni, ezip, çiineyennär,
kök salmadaan topraklarna,
çavdar da saçmadaan tarlalarna,
uzandılar uzun ellärlän boozuna!
(Dülger kakêr 
                        son enseri tabuduna!)
Kuruçayır bekleyecek suuk tenini...
Torlak tarla da 
                       datmaycek tuz-terini...

Benim, paalı Ana Dilim,
Son kertiinä artık geldin...
Afet, bän yanıldım, 
                 Sän gelmedin, getirdilär –
Milletimin adınnan 
                               lafedän lapotilär4.
Bıçak ta dayandı kemää – 
HİÇ BİRİNİ AFETMEMÄÄ!!!

Todur ZANET

Not. 2018-ci yılın Helerlez ayın 
(may) 15-dä Gagauziya Halk Toplu-
şunda  “Gagauz dilinin kullanmak 
sferasının genişledilmesi için” Za-
konun kabledilmesinä karşı kalktı 
deputatlar: Pötr ÇAVDAR (Svetloe), 
Grigoriy UZUN (Valkaneş), Grigoriy 
DÜLGER (Beşalma), İvanna KÖK-
SAL (Kazayak) hem bulgar deputatı 
Aleksandr SUHODOLSKİY (Komrat).
1 ecel kapusunda – burda: “ölüm beklemäk”
2 son evin – burada: “mezar”
3 içim – pam-pak; ruşça: пречистая 
4 lapoti – sündük; rusça: мерзкий, гадкий

HİÇ BİRİNİ 
AFETMEMÄÄ!!!
(Ana Dilim büün kantarda)

vereräk, “Eyüp” liţeyindän da atestat 
aldı. 1981-ci yılda İstanbulun “Mar-
mara Üniversitetı”n  Ekonomika hem 
alış-veriş fakultetını başardı.

Kendisini taa studentlik vakıtlarından 
politikaya attı. 1994-cü yılın Baba Marta 
ayın (mart) 27-dä İstanbul Büyükşehir 

Belediye Başkanı (baş primarı) seçildi. 
Ama 1997-ci yılın Kırım ayın (dekabri) 
12-dä Türkiyenin Siit kasabasında insa-
nın önündä, Türkiye üüredicilik minis-
terlii tarafından tiparlanan kiyattan bir 
peeti okuduu için, Belediye Başkannıın-
dan alındı, da 4 aya kapana atıldı.

2001-ci yılın Harman ayın (avgust) 
14-dä, kafadarlarınnan birliktä, Adalet 
hem Kalkınma Partiyasını (AK Parti) 
kurdu, da AK Partiyanın Kurucu Genel 
Başkanı seçildi. Türkiyenin 2002-ci 
yılın Parlament seçimnerindä AK Parti 
363 deputat eri kazandı, da tek başına 
kuvedä geçti.

2003-cü yılın Baba Marta ayın 
15-dän 2014-cü yılın Harman ayın 
(avgust) 10-dan Recep Tayyip ERDO-
ĞAN Türkiye Respublikasının Başba-
kanı oldu.

2014-cü yılın Harman ayın 10-da, 
halkın doorudan oylarınnan, Recep 
Tayyip ERDOĞAN Türkiye Respubli-
kasının 12-ci Prezidentı seçildi.

2017-ci yılın Çiçek ayın (aprel) 16-
da Türkiyedä halk oylamasında Türki-
ye Konstituțiyasına diişiklik yapıldı, 
ki Prezident partiya liderı da olabilir 
da buna görä 2017-ci yılın Hederlez 
ayın (may) 21-dä Recep Tayyip ER-
DOĞAN AK Partiyanın Kurucu Genel 
Başkanı seçildi.

2018-ci yılın Kirez ayın (iyün) 
24-dä Türkiye Prezidentı seçildi hem, 
Prezidentlik Hükümet Sistemasının 
ilk Prezidentı olarak, 2018-ci yılın 
Orak ayın (iyül) 9-da emim ederäk 
zaametinä başladı.

Recep Tayyip ERDOĞAN evli hem 
4 uşak bobasıdır.

Kaynak – https://www.tccb.gov.tr/

Karşılıklı saygıya hem inanca dayalı 
ilişkilerin temeli taa da kaavileşecek

Esaba alarak, ani Türkiye Res-
publikasının 12-ci Prezidentın Sayın 
Recep Tayyip ERDOĞANın Mol-
dovaya hem Gagauziyaya beklenän 
vizitı pek meraklandırêr okuycula-
rımızı, “Ana Sözü”  gazetası karar 
aldı bu vizitlan ilgili soruşlarını Tür-
kiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖK-
MENSÜERa sormaa. Bakmadaan 
ona, ani vizitın hazırlanmasında Ca-
nabisinin zamanı çok kısıtlı o kayıl 
oldu soruşlarımıza cuvap etmää.

Okuyun 2-ci sayfada

Sorunu birliktä çözän 
çözüm ortakları gibiyiz

TİKAnın Moldovada hem Gagau-
ziyada yaptıı işlär için TİKA Kişinev 
ofisin koordinatoru Selda ÖZDE-
NOĞLUylan konuştuk.
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Paalı Büükelçi, TC Prezidentın 
Recep Tayyıp ERDOĞANın vizitın-
dan neyi bekleersiniz?

Raametli Prezidentımız Süleyman 
DEMİREL 1994 yılında Moldovaya 
bir ofițial vizit yaptı. Şindi da Sayın 
Prezidentımızın 2018-ci yılın  Canavar 
ayın (oktäbri) 17-18 günnerindä yapı-
lacek vizit, 24 yıldan sora Moldovaya 
Prezident uurunda yapılan ilk ofițial 
vizit olacek.

Vizittä, Sayın Prezidentımıza eşi 
Emine ERDOĞAN Hanumefendinin 
da eşlik etmesi beklenmektädir. İki 
günnük vizitın ilk günün Kişineva, 
ikinci günü da Gagauz avtonom Erinä 
ayrılması plannanmaktadır. 

Moldova, ortak sınırımız bulunma-
maklan birliktä bölgemizdeki evelki 
dostlarımızdan hem komşularımızdan 
biridir. Moldovayı devletimiz için özel 
yapan en önemni elementlardan biri 
da, şüpesiz, Gagauz soydaşlarımızdır. 

Bu baalamda, Sayın Prezidentımı-
zın vizitı hem dost devlet Moldovaylan 
ikili ilişkilerimizin ele alınmasına hem 
geliştirilmesinä; hem da Gagauz soy-
daşlarımızlan bir araya gelinmesinä 
sebep olacektır. 

Söz konusu vizit sırasında, Mol-
dovaylan ilişkilerimizi strategiyalı 
ortaklık uuruna çıkaracek bir belge-
nin imzalanması plannanmaktadır. 
Strategiyalı ortaklık, ikili ilişkilerin 
her alanında ileri bir işbirlii uuruna 
uur etmektädir. Bu çerçevedä, bun-
dan sona üst uurda vizitlar taa sık 
hem düzenni olarak aslıya çıkarala-
ceklar, iki devleti ilgilendirän ikili 

Karşılıklı saygıya hem inanca dayalı 
ilişkilerin temeli taa da kaavileşecek

hem çok taraflı konularda düzenni 
konsultațiya mehanizmaları hem ça-
lışkan plannarı oluşturulabilecek, 
kultura ilişkilerin geliştirilmesi için 
proektlar hazırlanabilecek hem halk-
lararası kuruluşlarda yakın dayanış-
ma sergilenecektir. 

Vizit sırasında iki devlet arasında-
kı ilişkilerin derinnemesinä hem eni 
bir biçimdä görüşülmesi hem konkret 
kararlar alınması beklenmektedir. Bu 
baalamda, politika, ekonomika hem 
kultura ilişkilerimizin taa ileriyä nasıl 
taşınacaa konusundakı görüşlerimiz, 
Moldova tarafınnan paylaşılacek hem 
yapılacek işbirlii alanları deerlendiri-
lecektir. 

Gagauz soydaşlarımıza 1994 av-
tornomiya zakonunnan tanınan hak-
lara işlerlik kazandırılmasına önelik 
beklentimiz hem Gagauz halkın soțial 
hem ekonomika gelişiminä katkı saa-
layacek işbirlii alanları da buluşma-
larda gündelik punktların arasında er 
alacektır. 

İki devlet arasında, Prezidentlar 
uurunda, eni annaşmaların imza-
lanması beklener mi?

İlişkilerimizi strategiyalı ortaklık 
uuruna çıkaracek belgenin kimär kerä, 
başta vatandaşlarımızın karşılıklı ola-
rak bületennerinnän gezi yapmalarına 
kolaylık verecek bir Annaşma olmak 
üzerä, üüredicilik, kultura, gençlik 
hem sport alannarında ilişkilerimizin 
annaşmak temelini kaavileştirmäk 

eni annaşmaların imzalanması ön 
görülmektädir. 

Vizit programasında, Moldova 
Prezidenturasının binasının ofițial 
açılışından karä, başka başarılmış-
Türkiye proektların açılışları bekle-
niler mi?

Moldova Prezidenturasının bina-
sının remondu, Prezident Sayın İgor 
DODONun Sayın Prezidentımızdan 
istedii üzerinä devletimiz tarafından 
üstlenilmiştir. Türk halkının, kardaş 
hem dost Moldova halkına baaşışı 
olan remondun Sayın Prezidentımızın 
vizitina kadar tamamnanarak ofițial 
açılışının vizit olayınnan yapılması 
hem binanın Moldova devletinin hem 
halkının izmetinä verilmesi plannan-
maktadır. 

Ayrıca, TİKA tarafından Komratta 
yapılan Bölge Bolnițasının eni izmet 
binasının, Nastradin Hoca uşak başça-
sının; Ankara Altındaa primariyamızın 
tarafından yaptırılan Gençlik Merkezi-
nin remondu, genä da hep o primari-
yamızın tarafından üstlenilän Kultura 
Evinin açılış törenerinin gerçekleştiril-
mesi ön görünmektedir.

İki Prezidentın eşlerinin ayırı 
programlarında nereyi vizit yapıla-
cek?

Sayın Prezident DODONun eşi Sa-
yın Galina DODON Hanumefendinin 
vizitta Sayın Prezidentımızın eşi Sayın 
Emina ERDOĞAN Hanumefendiye 
eşlik etmesi ön görülmektädir. Hanu-

mefendilerin Kişinev hem Komratta 
özelliklän karı, uşak hem yaşlılara iz-
met verän soțial kuruluşları vizit etme-
leri plannanmaktadır. 

Sizincä, Moldovaya hem Gagau-
ziyaya bu vizit ne kazandırır?

Ortak istoriyamızı inceleyecek 
olursak, açıkça görülecektir ki, Mol-
dova halkınnan Türk halkı 300 yıl hep 
o devletin insannarı olarak barış hem 
raatlı içindä yaşamış hem komşuluk 
yustițiyasını günümüzä kadar yaşata-
bilmiş iki toplumdur. 24 yıl öncä raa-
metli Prezidentımız Süleyman DEMİ-
REL tarafından yapılan ofițial vizit, 
hem şindiki Moldova Respublikasın-
nan Türkiye Respublikası arasındakı 
karşılıklı saygıya hem inanca dayalı 
ilişkilerin hem da Gagauz soydaşları-
mızlan dost Moldova halkı arasındakı 
kalıcı barışın temellerini atmıştır. 

Sayın Prezidentımızın vizitı da kuş-
kusuz bu saalam temel üzerinä eni go-
rizontlar açacektır. 

Vizit, bölgemizdeki ayırılılaran il-
gili bütüm tarafların katkılarınnan ba-
rışçı çözümnär bulunmasına hem bu 
uurda ortak varlıımızı arttırılmasına 
hem önündeki dar boozların kaldırıl-
masına önelik eni gorizontlar açacak, 
karşılıklı yatırımnara stimul vereräk 
devletlerimizin kalkınmalarına hem 
varlıına katkıda bulunacek, halkları-
mız arasındakı ilişkilerini taa da arttı-
rarak kulturu ilişkilerimizin kolaylıkça 
derinneştirilmesinä uygun tarla yaratıl-
masını saalayacektır.

Saa olun.
Sizä teşekkür ederim.

(Türkiye Prezidentın vizitınnan ilgili TC Kişinev Büükelçisi 
Gürol SÖKMENSÜERin “Ana Sözü”  gazetasına reportajı)

TİKA Bulgaristanda kendi 
801-ci proektını başardı

TİKAnın dele-
gațiyasının başı 
TİKA Balkanlar 
hem Dou Evrupa 
Daire Başkanı Dr. 
Mahmut ÇEVİK 
bildirdi, ani eni 
üürenmäk yılın 
b a ş l a m a s ı n n a n 
Razgrad kasaba-
sın dolaylarında 5 
şkolanın ilk klas-
larına başlayan 
üürencilerä TİKA 
tarafından şkola tertiplerinnän dolu 
şkola çantaları verildi.

Bundan kaarä 5 kusurluya hem 
sakata son tehnologiyalı içlikli elekt-
rokoläska verildi.

Dr. Mahmut ÇEVİK bildiridi, ani 
15 yılın içindä TİKA Balkannarda hem 
Dou Evrupa devletlerindä üüredicilik, 

saalık, komunikațiya, kultura, çiftçilik 
hem hayvancılık uurunda 5 bin proektı 
aslıya çıkardı.

TİKAnın bu proekt çerçevesindä 
baaşışların daadılmasında Türkiyenin 
Sofya Büükelçisi Hasan Ulusoy da 
pay aldı, bildirer Türkiyenin Anadolu 
Agenstvosu.

Eni üürenmäk yılın ilk günündä Bulgaristanın Razgrad kasabasında Tİ-
KAnın delegațiyası üürencilerä hem kusurlularlan sakatlara baaşışları da-
attı. Bu oldu TİKAnın Bulgaristanda 801-ci proektı.

Nicä açıklandı hem görüner ava-
riyanın videosundan (bak: https://
www.facebook.com/point.news/vide-
os/315608155870003/) prezidentın ma-
şinasının yolunu kesti bir ük taşıyan 
maşina. Urulmaktan prezidentın maşi-
nası hem prezidentı korumak maşına-
ların birisi aktarıldı.

İgor DODONnan bilä avariyaya 
düşmüş onun aylesi hem yakınnarı da. 

Açıklanan haberlerä görä Preziden-
ta doktorun yardımı lääzım olmamış, 
ama Canabisinin anası aar yaralarlan 
bolnițaya götürülmüş.

Bundan kaarä bildirildi, ani prezi-
dentın maşinaların birisinin şöföru da 
aar durumda bolnițaya alınmış.

Prezidentın maşinasının yolunu 
kesän maşinanın şöförun saalık duru-
mu için bişey açıklanmêêr.

Prezidentı İgor DODONu 
avariyada Allaa korudu

Ceviz ayın 9-da  saat 15:06 geldi haber, ani Kişinev-Ungeni yolunda, Stra-
şeni kasabasının yakınnarında Moldova Prezidentın İgor DODONun maşi-
nalar kortejı düştü bir avariyaya. Avariyada birkaç kişi yaralandı.
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Sorunu birliktä çözän çözüm 
ortakları gibiyiz

Paalı Selda ÖZDENOĞLU, siz, 
TİKA koordinatoru olarak, Moldo-
vada bir yılsınız, ama, eski TİKAcı 
olarak, burayı çok kerä geldiniz. 
Moldova hem Gagauziya sizin için 
ne?

Burayı birkaç kerä gelip-gitmiş-
tim, çok proektların başında oldum. 
Ama bundan en büük kazanç oldu o, 
ani moldovalıların hem gagauızların 
kalibini kazandım. Onnarın da artık 
kalibimdä önemni bir eri var. Gagauz-
larlan da bir kardaşlıımız var, çünkü 
aramızda kan baamız var. Moldovan-
narı da çok sevdim. Onuştan, geldi-
im gündän beeri onnarın yanında bir 
ayledä kendimi duyêrım.

TİKA olarak çok işleri burada 
yapêrız, ama iki toplumda da taa çok 
severiz kalibtän kalibä yapan işleri. 
Zerä yapılan işlär mekanik kalmama-
lı. Belliki, para olmadaan kimi işlär 
olmêêr. Ama sadecä da para etmeer, bir 
da can sıcaklıı olması lääzım.

TİKA yolunnan Türkiye dünnedä 
çok insannık hem kalkınma yardım-
narı yapêr. Bu kolay diil.

Elbetki. 2017-ci yılda Türkiye, 
yapılan harcamalara görä, dünnedä 
insannık yardımarında 1-ci oldu, kal-
kınma yardımnarında da 6-cı. Şindi 
önümüzdä duran devletlerä bakêrız 
Amerika, Germaniya, Yaponiya – zen-
gin devletlär. Türkiye en zengin altıncı 
devlet diil. Ama, demeli ki, bir can sı-
caklıı durumu var. 

Moldovada yaptıınız proektların 
arasında aarlık Gagauziyaya verer-
sini. Ama şindi Moldovada büük bir 
proekt başarêrsınız – Moldova Pre-
zidenturasının binasını.

Dooru, çalışmamızın aarlıı taa çok 
Gagauziyada olêr. Ama son yıllarda 
Moldovanın başka erlerindä da proekt-
ların yapmasının arzusundayız. Moldo-
va Prezidenturasının binasının remondu 
da iki Prezidentın arasında annaşmaya 
görä yapılêr. Bu bir jest – Türkiye hal-
kından Moldova halkına bir baaşış. Bu 
binayı biz Moldova halkına yapêrız. 
Zerä bu bina – Moldovanın baamsızlıı 
simvoludur. Onun karannıkta kalma-
sı islää diil. Onu aydınnatmak lääzım, 
işletmäk lääzım, bununnan Moldovanın 
baamsızlıını güçlendirip.

Açıklamalara görä da, Türkiye 
Prezidentı Recep Tayyip ERDO-
ĞANın vizitinda bu binanın ofițial 
açılışı yapılacek.

Ölä, ama diil salt bu binanın. Düşü-
nerim, ani bu sırada var bizim Gaga-
uziyada 72 uşak alacek eni yaptıımız 
yatılı uşak başçasının hem eni yaptıı-
mız Komrat rayon bolniţasının hirurgi-
ya korpusun açılışı da.

Bundan kaarä, bilersiniz, büük bir 
proektımız hazır – “Recep Tayyip ER-
DOĞAN üüredicilik kompleksı”. Pek 
isteeriz, ani ona uur gelsin deyni, Sa-
yın Prezidentımız burdaykana bir te-
mel atmalı işi yapalım, da Canabisi o 
temelä bir taş koysun.

Sıra gelmişkan Gagauziyada ya-
pılan proektlara, onnarın birkaçını 
açıklırmısınız?

Onnarın arasında Valkaneş kasaba-
sının su proektı, Kiriyet küüyün Kul-
tura Evi, Aydar küüyündä kilimciliklän 
ilgili proektlar var.

Siz geldiinizdän beeri kendiniz 
herbir gagauz küüyünü hem kasa-
basını gezip, işlärlän erindä tanıştı-
nız.

Bunu yaptım o üzerä, ani Gagauzi-
yanın hepsi 23 küüyünnän hem 3 ka-
sabasınnan tanışıp, kendim gidiym da, 
oradakı erli öneticilärlän buluşup, iste-
diklerini hem problemalarını doorudan 
üüreneyim, erindä göreyim. İsteerim ki 
her küüdä TİKAnın izi olsu, her küüyä 
bişey yapalım.

Gagauziya öndercileri bunda sizi 
önnendirerlär mi?

Halizdän biz baamsız olarak çalı-
şêrız. Gagauziyada bir seçilmiş önetim 

var. Onuştan onnarlan bir işbirlii halın-
da çalışêrız. Ama onnar bizä demeerlär: 
şurda gidin bir iş yapın, şurada yapma-
yın. Biz kendi iş kartamızı kurêrız. Da, 
iş başına geldiinän, onnara da bildireriz. 
Çünkü önetimin bilgisi dışında bişey 
yapmaa çok gözäl bir iş diildir.

Sölediiniz işlär – büük işlär. 1994-
cü yıldan büünkü günädän TİKA 
burayı kaç milion dolarlık proekt 
yaptı?

Burada isteerim pek önemni bir 
incelemäk açıklamaa. Başka devletlär, 
yaptıkları yardımnarın parasını sayar-
kan, bunun içinä hepsi harcamaları 
koyêr: personal zarplataları, yol hem 

başka harçları. Türkiye bölä yapmêêr. 
Türkiye sayêr sadecä proektlara ko-
yulan parayı. Baştan bilä sayarsak, 
sadecä TİKA burayı yaklaşık 60 mili-
on dolarlık proektlar yaptı.

Siz TİKAda çok yıllar çalışêrsınız. 
İşinizlän çok erlerä gittiniz, çok erle-
ri gördünüz. Terezenin bir çanaana 
Moldovayı hem Gagauziyayı attıy-
nan, öbür çanaana da başka devlet-
leri – ortaya ne çıkar?

Şindi kendi bakışımı açıklayarak, 
ama bu bakış TİKA bakışı da – yap-
tıımız işä sayıp çıkması, çok önemni. 
Bän çok devlettä gördüm: bir proekt 
yapêrsınız, ama proekt bittiynän, ona 
sayıp çıkan yok da o çıkmayınca, 5-10 
yıl o proektı siz hep bakêrsınız. Burada 
bu yok. Burada, Gagauziyada olsun, 
Moldovada olsun, çok sayıp çıkêrlar.

Burada insannar benim gibi, bunu 
burada duyêrım. Bir da, biz burada is-
tediimiz modeldä çalışêrız – bir sorun 
var, o sorunu birliktä çözän çözüm 
ortakları gibiyiz. Herkezi bişey orta-
ya koyêr – parayı, akıl, zaamet. Biz 
bir işi yaptıynan heptän çıkmêêrız 

ordan. Örnek: Komratta bir ihtärlar 
Evi yaptık, biz hep orayı önemni 
günnerdä gideriz, istediklerini karşla-
maa çalışêrız.

Siz TİKAdan kaarä birerdä taa 
işlediniz mi?

Bän Universitetı başardıynan gözü-
mü TİKAda açtım, sanêrım, ani kapa-
dacam da burada.

Saa olun.
Saa olun siz da.

2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dä, Gagauziya Halk Topluşun 
Prezidiumun kararına görä «Вести Гагаузии» gazetasının geçici baş re-
daktoru koyuldu İvan LEVANDOVSKİY.

«Вести Гагаузии» gazetası kuruldu 1996-cı yılın Baba Marta ayın 16-da, 
Komrat rayonun «Ленинское слово» gazetasının temelindä.

Onun ilk baş redaktoru oldu Vladimir MARİNOV. Canabisinin raametli 
olmasından sora da, 2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 11-dän, gazetanın 
geçici baş redaktoru işledi Anna KILÇIK.

«Вести Гагаузии» gazetasında 
eni geçici baş redaktor
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Mihail ÇAKİR: “GAGAUZLAR 
2018-ci yılın Ceviz ayın 8-dä tamamnandı 80 yıl o gündän, nicä raametli oldu gagauzların en büük 

aydınnadıcısı, apostolu, dünnää uurunda bilim hem klisä adamı Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR 
(27.04. [eniycä 09.05] 1861– 08.09.1938).

Protoierey Mihail ÇAKİR çok çalışmış gagauzların kulturası için. Başka kiyatların arasında o yaz-
mış bizim milletimizin istoriyası için da bir kiyat “BESARABİYA GAGAUZLARIN İSTORİYASI”.

Mihail ÇAKİR pek hodulmuş ona, ki gagauzlar bir türk milleti, ani bizim dilimiz bir pak türk dili, 
ani bizim uzak da delerimiz OGUZlarmış.

Sovetlär vakıtlarında, ideologiya damgalarına baş iildip, ofiţial bilgi saklardı halkımızdan hepsicii-
ni, ne vardı nicä gözlerimizi açsın.

Mihail ÇAKİR din izmetçisi olarak, pek üürenik bir adammış, din kiyatlarını pek bilärmiş. Çevir-
miş onnarı gagauz dilinä. Bundan kaarä türlü sözlüklär, kiyatlar yazmış.

Bibliyada yazılı: “Vakıt taşları daatmaa”, “Vakıt taşları toplamaa”. Hadiyin biz da daanık taşları-
mızı toplayalım.

2018-ci yılın Ceviz ayın 8-dä Mihail ÇAKİRin ölümündän 80 yıl tamamnandı

Yazıcı, profesor, protoierey Mihail ÇAKİR “BA-
SARABİYA GAGAUZLARIN İSTORİYASINI” 
ilkin yazmış romın dilindä jurnalda “Viaţa Basara-
biei” , No 9, 1933 yılda hem N 5, 1934 yılda. Sora, 
hep 1934 yılda o bu derin yazıları, gagauz dilinä çevi-
rip, Kişinev kasabasında tiparlêêr. M. ÇAKİR kiyadın 
“Yazı-üzü” (Önsöz) bölümündä yazêr:

“Basarabiyalı Gagauzlar çok kerä beni teklif 
ettilär, ki bän yazayım Gagauzların istoriyasını: 
“Kimdir Gagauzlar, ne soy senseledändir, kimdir 
onnarın senselä başı, neredä yaşamışlar, ne türlü 
ömür geçirmişlär, nicä yaşêêrlar, ne türlü adetleri 
var h. b...

Bän çalıştım yapayım gagauzların yalvarma-
sını, topladım lääzımnı materialları (maadeleri), 
yazdım gagauzların istoriyasını romınca hem ti-
parladım jurnalda, ani deniler: revista “Viaţa 
Basarabiei” din Chişinău, an. 1933 şi 1934. Şindi 
da tiparlêêrım Gagauzların istoriyasını gagauz 
dilindä (gagauzça), ki gagauzlar ii bilsinnär Gaga-
uzların istoriyasını”.

Lääzım bilmää, ani Mihail ÇAKİR hiç bir zaman 
da, ne eski rus vakıdında, ne da romın vakıdı inkär 
olmamış kendi türk köklerindän. Diil nicä şindiki in-
sannar. O hodulmuş ona, ki kendisi da, soyu da, bütün 
halkımız da çekiler evelki türk soylarından, Oguz-
türk senselelerindän. Kiyadın birinci bölümündä, 
angısının adı “Gagauzların başlantısı, aslı kökü, 
senselä soyu” o yazêr:

“... Gagauzlar lafederlär pak türkçä, ölä, nicä 
lafedärmiş eski zamannarda cümne insannar, angı-
ları çekiler türk halkından, türk soyundan. Gagauz-
ların dili, lafı taa aslı türkçedir, taa paktır Osmannı 
türkçelerin dillerindim, zerä Osmannılar çok laf, 
çok söz almışlar farsizlerdän hem arablardan”.

Ötää dooru da M. ÇAKİR taa bir kaç kerä gaga-
uzların türk soyundan olmasını nışannêêr. Ama bu iş 
için biz taa yazacez. Şindi isteerim sözlemää onu, ki 
Mihail ÇAKİR kiyadında yazêr hepsi ozamankı teori-
yaları için, angıları makar biraz gagauzların başlantı-
sını, kökünü gösterer:

“İlkin bakalım, ne deerlär, ne yazêrlar gagauz-
lar için başka halkların üürenmiş yazıcıları evelki 
zamandan şindiyadak.

1)  Doktor İREÇEK Konstantin İosifin oolu, 
Universitet profesoru olup Pragada, Çehiya 
memleketindä yılın 1878 yazdı Bulgarların istori-
yasını, neredä yazêr gagauzlar için da te ne: “...Ki-
misi deerlär hem sanêrlar ki gagauzlar Kumanna-
rın (Uzların, Oguzların) evlatlarıdır, angıların dili 
hakikat türk dili soyundandır... Ruslar kumanna-
ra deyärmişlär “Polovţı”...

... İREÇEK yazêr, ki 1066 yılda (60 000) altmış 
bin kuman (uz, oguz) geçmişlär Tunayı (Tuna dere-
sinin suyunu) hem da daalmışlar Bulgariya içindä, 
etişip Êlladayadak, kumannarın çoyu kayıp ol-
muş cenk edip bulgarlarlan hem peçeneglärlän, 
hem çoyu ölüm bulmuşlar ulaşık (salgın) hasta-
lıklardan. Kumannarın (uzların) kalanı erleşmiş 
Makedoniyeyä”.

2)  İ. NİSTOR Çernouţ universitetin şannı  pro-
fesoru, ani Romın Akademiyasının azası, kendi ki-
tabında: “Basarabiyanın istoriyasında” (Çernouţı, 
1923) Gagauzlar için yazêr: “Gagauzlar yaşar-
mışlar Dobrucada etişik Varnayadak... Gagauzlar 
peçeneg-kuman-türk soylarından...”

3)  D. GRİGOROVİÇ, profesor Odessa Univer-
sitetindan yazdı 1870 yıldakı “gagauzlar Kuman-
narın (polovţıların) evlatları...”

Sora Mihail ÇAKİR yazêr o avtorlar için, angıları 
sayêr ki gagauzlar türkleşmiş bulgar. Paalı okuyucu, 
büünkü gündä da, sanêrım, halkımızın duşmannarı 
türlü teoriyalar çıkarêrlar salt düşünüp onu, ki bizi 
türklük köklerimizdän ayırmaa.

M. ÇAKİR derindan annarmış bizim OGUZlar-
dan gelmemizi. Bu üzerä da, bezbelli, kiyadında bunu 
açıklamaa deyni pek çok er verer o insannarın yaratma-
sına, angıları bu teoriyadan arka olêrlar. Onnarın birisi 
V. A. MOŞKOV, eski rusun asker generalı, angısı için 
“Ana Sözü” artık vardır annattıı. Te ne yazêr onun için 
M. ÇAKİR: “Hepsindän taa çok bilmäk verer ga-
gauzlar için rus yazıcısı, etnograf V.A. MOŞKOV, 
ani 20 yıl haliz etti, üürendi gagauzların istoriyası-
nı, hem yaşamasında, dolaştı, 
denedi, gördü gagauz küüle-
rini Basarabiyedä, Dobruca-
da, Bulgariyeda hem başka 
erlerdä, topladı gagauzların 
çalgılarını, masallarını, adet-
lerini hem türlü işlerini, hem 
yazdı haliz monografiya hem 
da çok yazı gagauzlar için”.

Yazaceykana ne düşüner 
gagauzlar için V. MOŞKOV, 
Mihail ÇAKİR gagauzlar için 
kendi düşündüünü açıklêêr: “...
Gagauzlarınn lafetmäk dili - 
türk dilidir, benzeer Osman-
nı türklerin dilinä, ama ga-
gauzlar bilmeerlär Osmannı 
türklerin literaturasını hem 
yazılarını.

...Bulgarlar hem urum-
nar arasında çok duşmannık 
gagauzlar için, zerä bulgar-

lar savaşêr gagauzları kendisinä çekmää, hem da 
onnarı bulgarlamaa, ama urumnar da çalışêrlar 
gagauzları kendi tarafına çekmää, hem da onnarı 
urumnamaa”.

Taa ötää M. ÇAKİR gagauz küüleri için, ne uçrej-
deniyalar var orada, hem da insannarın sayısı için sö-
leer. Sora köklerimiza döner: “Etnograf MOŞKOV 
yazêr: “...Gagauzların baş senselesi için, onnarın 
soyu için biz bileriz 2 gipoteza, iki sanmak:

Birinci gipoteza, ki gagauzlar türkleşmiş bul-
gar.

İkinci gipoteza, ki gagauzlar Kumannarın 
(Uzların,Oguzların) yaki da Polovţıların evlatları-
dır... Şindiki vakıt bulunêr temelli sade bir gipote-
za, bir sanmak, ki gagauzlar çekilerlär Kumannar-
dan (Polovţılardan), angılarına deyilärmiş – UZİ, 
OGUZI, UZLAR, OGUZLAR.

...Gagauzolog MOŞKOV kayıl olêr... ki gaga-
uzlar çekilerlär türk soyundan, türk senselesindän 
UZLARDAN, ama diil kumannardan. MOŞKOV 
gösterer çok istoriya nışanı, geografiya nışanı 
hem dil nısannarını, angılarından acık görüner, 
ki Kumannar tatar senselesindän çekilerlär, ama 
UZLAR, OGUZLAR türk senseliindän çekilerlär. 
MOŞKOV açık gösterer, ki UZLAR, OGUZLAR 
haliz türk halkıdır...

Etnograf MOŞKOV gösterer, ki türklär Oguz-
lar, Uzlar gelmişlär Rusiya kırlarına Aziyanın or-
tasından Orhon tarafından, neredäymiş cümne 
türklerin duuma eri, baş senseleleri”.

Sora kiyadın  sayfalarında  protoierey Mihail 
ÇAKlR annadêr başka bilim insannarın gagauzla-
rın başlantısı için teoriyalarını. O teoriyaların ara-
sında onnar, ki biz türkleşmiş grek urumnarıyız, 
türkleşmiş bulgarız, türkleşmiş romınmışık. M. 
ÇAKİR söleer, ani bu yok nicä olsun zerä gagauz-
lar “pek çok başkalanêrlar onnardan, hem da hiç 
benzämeerlär onnara ne tabeetlerinnän, ne da si-
masınnan”.

Mihail ÇAKİR 70 yaşında. 1931 y.

Mihail ÇAKİRin ilk byustun açılışı. (soldan) Protoierey Pötr KELEŞ, 
Todur ZANET hem  Moldova Mitropolitı VLADİMİR. 12.12.2011 y.
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ÇEKİLER TÜRK SOYUNDAN”

Moldovan yazıcısı Nikolay KOSTENKO: “Herliim moldovannar için Mi-
hail ÇAKİR Basarabiyanın altın kiyadına yazılıdıysa, Moldovanın üülen ta-
rafında yaşayan vatandaşlarımıza, gagauzlara deyni, o halizdän bir apostol 
oldu”.

Akademik Todur ZANET: “Aydınnadıcı Ay-Boba Mihail ÇAKİR gagauz-
ların dilindä hem kulturasında, istoriyasında hem bilimindä, dinindä, herbir 
gagauzun üreendä hem canında ayırı bir er kaplêêr. Bir şüpesiz var nicä 
demää: herliim büünkü gagauzlar varsa, hem onnarın gagauzluu yaşarsa, 
bu gagauzların apostolunun, Ay-Boba Mihail ÇAKİRin Allahtan yollanan 
vergisinnän hem zaametinnän korundu”.

Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİR için sözlär

M. ÇAKİR nışannêêr, ani hepsicii, kim yazmış 
gagauzlar için kayıl olmuş ona, ani halkımız çok sıra 
leventlik, pelivannık göstermiş hem da musaafirlerä 
pek açık. Yavaş-yavaş biz etişecez o bölümä, neredä 
M. ÇAKİR gagauzların padişahlıı için yazêr. Ama 
ilktän, sanêrım, Canabinizlerä meraklı olacek te bu 
sözlär, angılarını o yazêr kiyadın birinci bölümündä:

“G. LUNGULESKU gazetada “Universul” sayı 
106, Aprilianın 21, yıl 1934 hem sayı 107, Aprilia-
nın 22, yıl 1934 pek paalı hem da pek faydalı bil-
melik verdi gagauzlar için YAZILIKTA, ani deni-
ler: “GAGAUZLARIN PADİŞAHLII”. Bu yazılık 
temellerini o almış Bulgar profesorun Afanasiy 
MANOFFun yazılı bilişindän. Bu çok okumuş bil-
gicili hem şannı profesor Afanasiy MANOFF, pek 
käämil bulmuş, açmış, ne senselelerdän çekiler 
EMİR BEY DOBROTİÇ, ani beylik (padişahlık) 
etmiş Küçük Skifiyanın taraflarında 1354 -1383 
yılların arasında hem da ondan provinţiya-vilayet 
Dobruca (Dobrucä) kabul etmiş ad – Dobrucä”.

Mihail ÇAKİR boşuna nışannamêêr birkaç kerä 
onu, ani gagauzlara çok kerä asimilaţiya savaşmış-
lar yapmaa. Bakın, 
A. MANOFFun 
“Kimdir Gagauz-
lar” yazısından angı 
parçasını M. ÇAKİR 
kiyadına geçirer:

“Bulgar profe-
soru Manoff yazı-
larında “Kimdir 
Gagauzlar” yazêr: 
“...Gagauzlar... bir 
vakıt BİR BÜÜK 
HALKMIŞ. On-
narın haliz ana 
dili – türk dilidir... 
Makarki greklär, 
urumnar, bulgar-
lar hem ruslar çok 
çalışmışlar hem sa-
vaşmışlar onnarı 
urumnamaa, bul-
garlamaa hem rus-
lamaa, kendilerinä 
b e n z e t m ä ä , 
döndürmää, ama 
GAGAUZLAR kal-
mışlar GAGAUZ 
hem korumuşlar 
şindiyadak kendi 
senselelerini, kendi 
dilini, kendi adetle-
rini hem tabeetleri-
ni, angılarını kabul 
etmişlär atalarından, senselä başlarından”.

Görersin mi, paalı okuycu, ani diil salt bitki kırk 
yılın içindä bizi yok etmää savaşmışlar, ama bü-
tün istoriyamızda da. Salt bir iş güç, ani dedelerimiz, 
atalarımız o savaşa karşı durabilmişlär, biz sä, onnarın 
evlatları, bitki otuz-kırk yıl içindä kaybetmişik hep-
sini, neleri binnärlän yıl bizä deyni soy senselemiz 
korumuş. Büün istoriya verer bizä bir şans diriltmää 
deyni kendimizi. O şansı kullanmarsak – kayıp ola-
cez. Yazık!Ama hadiyin bakalım taa ötää dooru ne 
yazêr aydınnadıcımız protoierey Mihail ÇAKİR:

“İstoriya açık bilmeer o halkı, o insanı, ani Bal-
kannarda taşıyêr ad Gagauz, hem da onnar için 
yazmêêr. Ama açan bilişä getirmişlär gagauzların 
sözlerini, adetlerini, tabeetlerini, dilini, çalgıları-
nı, zanaatlarını hem da bulunmuşlar ONNARIN 
YAZILARINI Orhon deresinin kenar taşların-
da, angılarını bulmuş hem da okumaklıını açmış 
türkolog Vilgelm TOMSON – ozaman açılmış, ki 
varmış bir maasuz halk, maasuz senselä, angıların 
adıymış – Türk-Oguz, Türk-Uz. Bu halktan Türk-
Oguzlardan çekiler gaguzlar.

Profesor A. MANOFF yazêr bu türk halkın is-
toriyasını hem da gösterer, ki TÜRK OGUZ HAL-
KIN senselä başıymış hem dinastiya başıymış te-
melli OGUZ HAN. Oguz Hanın ölümündän sora 
kalmış 24 Evlat, angıları bey olup hem pay edip bo-
basının padişahlıını, bölmüşlär Türk Oguz halkını 
24 bölmeyä (grupaya). Bu 24 türk bölümlerindän 
git-gidä duumuş, çıkmış başka bölümnär hem türk 
senselesindän hem daalmıslar her tarafa”.

Kiyadın birinci bölümünü bitireceykenä M. ÇA-
KIR yazêr o cenklär için, angılarını oguzlar geçirmiş, 
angısınnara göra gagauzların dedeleri Balkannara 
gelmişlär hem da nicä hristiannaa geçmişlär.

Esap alın, protoierey Mihail ÇAKİR hiç bir zaman 
da şüpa altına koymamış bizim Oguzlardan gelmemi-
zi. Ama dooruluk için kiyadında o herbir gipoteza için 
yazêr, başkasının düşünmeklerinä saburlu dayanêr. 
Büünkü bilgicilar, sanêrım, diil lääzım utansınnar bu 
uurda M. ÇAKİRdan örnek almaa.

Gagauzların devletlii için M. ÇAKİR yazêr:
“Padişah Mihail VIII Paleolog, ki birleştirsin 

deyni hem kaavileştirsin deyni hristian olan türk 
senselelerini Tuna boyunda, kayıl olmuş 1259 ya-
pılsın orada gagauz padişahlıı hem ki Varna vila-
yetına gelsin KAYKAVUZ İZEDİN Anatoliyanın 
sultanı, angısını trondan düşürmüşlär hem zorluk-
lara koymuşlar”.

Kiyadın ikinci bölümünda “GAGAUZLARIN 
PADİŞAHLII” adına, Mihail ÇAKİR annadêr dev-
letin kurulması için:

“...Bu eni gagauz padişahlıı tez vakıt erdä da 
suda da (denizdä) kabul etmiş ölä kuvet, ki... çok 
yardım etmiş Vizantiya padişahlıına, açan GA-
GAUZLARIN BEYLERİYMİŞ Balık Bey hem da 
Dobrotiç padişah. Dobrotiç bey, gagauzların padi-
şahı, ölä şannıymış hem käämilmiş herbir işinnän, 
ki ona padişahlıına, onun adına, vermişlär ad – 
Dobrocä, eski ad erinä - Karbunlu Vilayet.

Bulgarlar söleerlär hem yazêrlar, ki DOB-
ROTİÇ bulgarmış, bulgar senselelerindän. Ama 
profesor A. MANOFF dokumentlerdä buldu, ki 
Dobrotiç padişah türk soyundan çekiler, ki o türk 
senselesindändir”.

Mihayıl ÇAKİR yazêr, ani Gagauzların padişahlıı 
1383 yılda (ozaman padişahmış Dobrotiçin oolu İvan-
göz, Dobrotiç – 1387 yılda ölmüş) Osmannı türklerin 
altına kalêr. “Gagauzların padişahlıı” bölümü başarar-
kan M. ÇAKİR noktalêêr:

“A. MANOFF profesorun istoriyalı yazıların-
dan çıkêrlar aşaadakı çıkarmalar kararlar:

1. Ki başlayıp 1036 yıldan türk Uzlar, Gaga-
uzlar  hem da başka senselelär türk soyundan: 
Peçeneglär, Kumannar hem Türklär-selcuklar ya-
şarmışlar Dobrucä içindä. Eski Küçük Skifıyedä, 
neredä 130 yıl bulunmuş haliz gagauz padişahlıı.

2. Dobrotiçin padişahlıı ortodoks türk sensele-
sinin padişahlıımış hem da Balık Bey hem Dobro-
tiç padişah türk senselesindänmiş, türk soyundan.

3. Ki gagauzlar çekiler haliz türk soyundan hem 
da ki eski vakıtlarda gagauzların kendi padişahlıı 
varmış Kavarna Balçık vilayetında, Dobrucedä 
hem gagauzlara hem şannı padişahmış Dobrotiç 
(1354 -1378)”.

Bän artık istärdim sözümü başarmaa, ama sora dü-
şündüm, ani erindä olacek yazmaa ne düşünürmüş, ne 
insan sayırmış gagauzları 
kendisi Mihail ÇAKIR. 
Okuyun aşaadakı sözleri 
da düşünün – kaldık mı 
biz ölä, nicä bilärmiş bizi 
aydınnadıcı, profesor, 
protoierey Mihail Mihay-
loviç ÇAKİR:

“Gagauzlar severlär 
her türlü kurban 
yapmaa hem jertva 
getirmää, yapmaa ana-

ların bobaların canı için: pınar, köprü, çöşmä, ba-
aşlamaa fıkaralara, üüsüzlerä mal eni çorbacılık 
için, hem yapmaa türlü iilik, göstermää hererdä 
kardaşlık, üreklik. Gagauzlar hakikat “uz” insan 
dooruluklu insan, hererdä gezer dooruluklan, us-
luluklan, çalışkan, fikirli, namuzlu, verdii lafını, 
verdii sözünü tutêr, iilikçi, uslu, raatlı insan, duy-
gulu, ii neetli, musaafircä, yolcuları kabul eder 
hem konaklêêr hısımnarını gibi, diil tamah, sabur-
luklu, dayanmaklı, vakıdında öder decmalarını, 
borçlarını hem da vakıdında getirer ödünç alın-
mış paraları hem da her türlü taçımnarı. Gagauz-
lar eminneri basmêêr, Allahtan korkan insandır, 
kliseyä giderlär her pazar karılarınnan hem uşak-
larınnan, her sabaa-avşam Allaha duva ederlär, 
herbir işi başlêêrlar duvaylan. Genç gagauzlar çok 
ikram yapêrlar bobalarına, analarına, dädularına 
hem herbir ihtära.

Gagauzlar ayık, ayıklı insannar, rakı içmeerlär 
hiç, şarabı içerlär katışık suylan, karılar hem 
uşaklar şarap erinä içerlär boza (içki yapılı papşoy 
unundan).

Birerdä kavga olursa, osaat ihtärlar, popazlan 
barabar, hem da primarlan barabar barışmak 
hem sıra yapêrlar. Evelki gagauzlar pek ii sıralı in-
sanmış, onuştan gagauzları yaşamaa hem işlemää 
imdatlan kabul edärmişlär bulgarlar, urumlar, 
greklär, moldovannar, ruslar, osmannı türklär 
hem kär tatarlar bilä. İi dinniymişlär evelki zaman 
gagauzları, ama şindiki gagauzlar başlamışlar bo-
zulmaa, Allahı unutmaa, sarfoşluk yapmaa, dini 
brakmaa, kısmetsizlää etişmää...”.

Akademik Todur ZANET, 10. 05. 1991 y.

Mihail ÇAKİRin mezarı 
bulunduynan (10.03.2000 
y.) o böläydi. 21.03.2000 y. 
(Foto: Todur ZANETin)

Mihail ÇAKİRin ilk byustun 15.08.2015 günü 
çalınmasından sora, 27.04.2016 günündä mezarı-
na eni byust koyuldu.
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Konferențiyanın başında Ay-Boba 
Mihail ÇAKİRin mezarına gidildi, 
orada dua yapıldı hem mezara çiçek 
koyuldu.

Götürdülär konferențiyayı Bütün 
Moldova hem Kişinev Mitropolitı 
VLADİMİR, Dr. Viktor ȚVİRKUN 
hem Dr. Oktavian MOŞİN. Bundan 
kaarä konferențiyada pay aldılar Gaga-
uziya Başkanın hem İspolkom predse-
datelin 1-ci yardımcısı Vadim ÇEBAN, 
Gagauziyadan popazlar, Moldova bi-
lim Akademiyasının gagauzovedeniye 
bölümün işçileri, Gagauziyanın Bilim-
araştırma Merkezin zaametçileri.

Bilim konferențiyasına yollandı 39 
doklad, angılarının arasında vardılar 

Dr. Vitaliy SIRF, Dr. Nikolay TERZİ, 
aarıştırmacı Georgiy KIŞLALI hem 
başkaların dokladları da.

Mihail ÇAKİR hakkında bilim konferențiyası
Ceviz ayın 10-da Moldova-Kişinev Mitropoliyasının Sinod zalında oldu bir bilim konferențiyası «Прото-

иерей Михаил Чакир – просветитель и религиозный деятель Бессарабии», ani adandı Gagauzların hem 
bütün dünnä aydınnadıcısının Protoierey Ay-Boba Mihail ÇAKİRin  (27.04. [eniycä 09.05] 1861– 08.09.1938) 
ölümündän 80-ci yılına.

Not. Bu bilim Konferențiyayı 
ortak hazırladılar Bütün Moldo-
va hem Kişinev Mitropoliyası, Ga-

gauziya İspolkomu hem Moldova 
Bilimnär Akademiyasının Milli 
Varlıı İnstitutu.

Gagauzların aulunu bu yıl Komrat rayonun kultura bölülümü hem Modova 
gagauzların cümne kuruluşu ortak hazırladılar.

O aulda musaafirleri karşladılar Moldova Parlamentın gagauz deputatı Kornel 
DUDNİK, Komrat rayon administrațiyasının başı İvan TOPAL, Modova gagauz-
ların cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ, Komrat rayonun kultura bölülümün 
başı Georgi MANASTIRLI hem başka kultura zaametçileri.

Gagauzça türküleri, Gagauz oyunnarını hem kulturasını gösterdilär “Evelki 
Düz Ava” hem “Voyaj Şou” ansamblileri, türkücülär Pötr PETKOVİÇ, Sofiya 
KAZMALI hem Dimitriy TERZİ. 

Not. Bu yılkı “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XVII-ci Etnofestivalä katılma-
dılar hem burada hiç görünmedilär da ne Moldova Parlamentın spikerı, ne 
da Moldova premyer-ministrusu.

Kişinevda “Çeşitliktän birleşmäk” adlı
XVII-ci Etnofestival geçti

Ceviz ayın (sentäbari) 16-da Kişinevda geçti “Çeşitliktän birleşmäk” adlı XVII-ci Etnofestival, angısında gagauz 
milletinin (diil etnosun!!!) temsicileri da pay aldı. Etnofestival açılışını Moldova Prezidentı İgor DODON yaptı.

Danışmada GRTnın eski Gözledi-
ci Soveti kayıl olmadı onunnan, ani 
GHT kendi Kararınnan 21.12.2017 
günündä GRTda eni Gözledici Soveti 
kurdu.

Tutulannarın arasında Çadır filia-
lın direktoru Feridun TÜFEKÇİ, Dur-
leşti filialın direktoru Rıza DOĞAN, 
Kişinev Çokana filialın türk dilindä 
üüredicisi Husein BAYRATAR, Kişi-
nev “Orizont” moldo-türk liţeyin baş 
direktorun yardımcısı Hasan KARA-
COĞLU, piar-direktoru Yasin ÖZDİL 
hem finans direktoru Mucad ÇELÄDİ, 
bildirer SİSın basın merkezi.

Bundan kaarä SİS bildirdi, ani bu 
insannar Moldova için kuşkulu insan-

nar, onun için onnarı hemen Moldova 
dışına attılar.

Moldova hem Türkiye presasında 
peydalandı haber, ani bu edi kişiyi SİS 
Türkiyeyä yollamış.

Not. Türkiye Respublikası 
sayêr Moldovadakı “Orizont” türk 
liţeyilerini Fetullah GÜLENin teror 
organizaţiyasının, FETÖnun kur-
duu liţeyi hem durmamayca isteer 
Moldova Pravitelstvosu bu liţeyleri 
kapatsın.

Moldova SİSı “Orizont” Türk 
liţeylerin öndercilerini dışarı attı

2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 6-da, çin sabaalän, Moldovanın SİS ku-
ruluşun ofițerleri tuttular Moldovadaki “Orizont” moldo-türk liţeyin hem 
onun filiallarının 7 öndercisini da osaat onnarı Moldovanın dışına attılar.

Kaybedip danışmayı Komrat su-
dunda, GRTnın eski Gözledici Soveti, 
danışıp Komrat Apeläțiya Palatasına, 
burada sudu kazandı. Dooruluu bulmaa 
deyni, GHT baş urdu Moldova Respub-
likasının Üüsek Daava Palatasına.

2018-ci yılın Ceviz ayın 12-dä 
Moldova Respublikasının Üüsek Daa-
va Palatası bu konuda noktayı koydu, 
brakıp kuvettä Komrat sudunun kara-
rını, ani GRTda eni Gözledici Soveti 
zakoncasına kuruldu.

Gagauziya Halk Topluşu kurduu
GRTnın eni Gözledici Soveti kuvettä

Ceviz ayın 12-dä Moldova Respublikasının Üüsek Daava Palatası aldı 
Karar kuvettä brakmaa Komrat sudun kararını, ani ilgili GRTnın eski Göz-
ledici Sovetinin Gagauziya Halk Topluşuna karşı danışmasınnan.
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Soțialistlär Partiyasının kanadı altında
“Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” geçti

Neçin bölä düşüneriz mi? Neçin 
zerä baş musaafirlerin arasında var-
dılar sadä bu partiyanın adamnarı: 
Moldova Prezidentı, GHTnın başı yar-
dımcısı, Moldova parlamentın deputatı 
hem, belliki, Gagauziyada Soțialistlär 
Partiyasının erleştirdii insan – Gagau-
ziya Başkanı.

Kalan musaafirlerin arasında vardı-
lar TC Kişinev Büüeklçiliindä, TİKA 
Kişinev ofisin koordinatorluundan, 
Sankt-Peterburg pravitelstvosundan, 
Ukraynanın Odesa Odesa bölgesindän 
hem başka erlerdän insannar.

Milli giyimnerin “Gagauz Gerge-
fi” II-ci Festivali” başladı Valkaneşin 
baş meydanında milli rubalarına gi-
yimni kolektivların paradından. Bun-
dan kaarä baş meydanın kenarlarında 
erleştiriliydi el ustaların mal sergileri 

hem, isteyennerä, bu ustalar master 
klas gösterärdilär.

Festivalin büük konțertinin önündä 
katılannara deyni çalındı “Gagauz 
Gergefi” Festivali”n Gimnası (laflar – 
Lüdmila BUZACI, muzıka – Konstan-
tin DUŞKU). Sora festivalin sțenasıda 
türkü çaldılar hem milli oyunnarı oy-
nadılar Gagauziyanın anılmış artistleri 
hem amsablileri.

“Gagauz Gergefi” I-ci Festivalindä 
oldu milli giyimnerin defilesi, angısın-
da gösterildi gagauz potrulu kostüm-

narı Ukraynadan da.
Gagauziya Başkanın sıradakı se-

çimneri 2019-cu yılın Hederlez (may) 
ayın 19-da olacek

Ceviz ayın (sentäbri) 21-dä Gaga-
uziya Halk Topluşu kendisinin XVI-cı 
plenar toplantısında aldı Karar, ani Ga-
gauziya Başkanın sıradakı seçimneri 
2019-cu yılın Hederlez (may) ayın 19-
da olacek.

Bu Karar için 18 deputat elini kal-
dırdı, 10-nu karşı çıktı, 3-çü da ikiliktä 
kaldı.

Aklınıza getireriz, ani büünkü Ga-

gauziya Başkanı teklif ettiydi bu se-
çimneri 2019-cu yılın Küçük ayın 
(fevral) ayın 19-da yapmaa, ama bu 
tekliflän GHT kayıl olmadı. Çünkü za-
kona görä Gagauziya Başkanın sırada-
kı seçimneri lääzım olsunnar 2019-cu 
yılın Baba Marta ayın 22 – Kirez ayı 
(iyün) 22 günneri arasında, zerä geçän 
seçimnär oldular 2015-ci yılın Baba 
Marta ayın 22-dä.

2018-ci yılın 23-dä Caviz ayın Valkaneş kasabasında oldu “Milli giyimnerin “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali”. 
Bakmadaan ona, ki heredä bildirildi, ani bu yortuyu hazırladı Gagauziyanın kultura hem turizma Upravleniyası, 
musaafirlerä görä, belliydi, ani “Gagauz Gergefi” II-ci Festivali” haliz bu Soțialistlär Partiyasının kanadı altında 
olan bir iş.

Ceviz ayın 9-da Moskva Patriar-
hatın Moldova Mitropiliyasının Kaul 
hem Komrat Eparhiyasının 20-ci yıl-
dönümü neçin sa Basarabka kasaba-
sında bakıldı. Kutlama slujbası ora-
dakı Ay Nikolay klisesindä yapıldı.

Erindeki insannardan kaarä bu 
yortuda pay aldılar Kaul hem Komrat 
episkopu Anatoliy, Moldova Preziden-
tı İgor DODON, Kişinevun hem bütün 
Moldovanın Mitropolitı VLADİMİR, 
Gagauziya Başkanı, Moldova Parla-
mentın deputatları.

Kaul hem Komrat Eparhiyası 20-ci 
yılını Basarbka kasabasında kutladı

Ceviz ayın (sentäbri) 21-dä Gagauziya Halk Topluşu ken-
disinin XVI-cı plenar toplantısında aldı Karar, ani Gagauziya 
Başkanın sıradakı seçimneri 2019-cu yılın Hederlez (may) 
ayın 19-da olacek.

Bu Karar için 18 deputat elini kaldırdı, 10-nu karşı çıktı, 
3-çü da ikiliktä kaldı.

Aklınıza getireriz, ani büünkü Gagauziya Başkanı teklif 
ettiydi bu seçimneri 2019-cu yılın Küçük ayın (fevral) 19-da 
yapmaa, ama bu tekliflän GHT kayıl olmadı. Çünkü zakona 
görä Gagauziya Başkanın sıradakı seçimneri lääzım olsunnar 
2019-cu yılın Baba Marta ayın 22 – Kirez ayı (iyün) 22 gün-
neri arasında, zerä geçän seçimnär oldular 2015-ci yılın Baba 
Marta ayın 22-dä.

Gagauziya Başkanın sıradakı
seçimneri 2019-cu yılın
Hederlez (may) ayın 19-da olacek
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İncäzanaat albom kiyadın tanıtım 
başında söz verildi onu hazırlayannar-
dan birisinä, Büük resimcinin Dimitriy 
SAVASTİNın ooluna Sergey SAVAS-
TİNa. Sözünün başında Canabisi şü-
kür etti Sankt-Peterburg gebernatoruna 
Georgiy POLTAVÇENKOya bu iştä 
para yardımı için, Gagauziya Başkanı-
na İrina VLAHa bu kiyadın çıkarma-
sında yardımnarı için, Gagauziya kul-

tura hem turizma Upravleniyası başına 
Marina SEMENOVAya büük zaamet-
leri için, Sankt-Peterburg  “Skifiya” 
alış-veriş basım evinä bu gözäl hem 
kıvrak iş için. 

Ayrıca Sergey SAVASTİN şükür 
etti kendi ortaklarına akademik Todur 
ZANETä hem angliycaya çeviriciyä 
Lüdmila MUDELä, kimnerin çalışma-
larınnan hazırlandı hem duudu “Ga-

gauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” 
incäzanaat albom kiyadı. O urguladı, 
ani çalışlmalar gecä-gündüz sürttü.

Geçeräk kiyada Canabisi urguladı, 
ani Dimitriy SAVASTİN yaşamasın-
nan kazandı bu hakkı – bölä gözäl bir 
incäzanaat albom kiyadı hem söledi, 
ani bu albom oldu pek paalı bir baa-
şış Gagauziyaya hem gagauz halkına. 
Resimci şkolalarına deyni da o olacek 
haliz bir üürenmäk masa kiyadı.

Kendi sözünün sonunda Sergey 
SAVASTİN genä ayırıca şükür etti 
akademik Todur ZANETä albomun 
hazırlanmasında çalışmaları için, ken-
di aaraştırmalarında hem açıklamala-
rında Dimitriy SAVASTİN bölä gözäl 
annatması için.

Sora söz verildi Gagauziya Başka-
nına İrina VLAHa, angısı ilktän annatı 
Gagauziya hem Sankt-Peterburg ara-
sında işbirlikleri için hem söledi nicä 
o çalışmış bu kiyadın dünneyä çıkma-
sında, şükür ederäk Sankt-Peterburg 

gubernatoruna hem Sankt-Peterburg 
pravitelstvosunun Basım hem mas-
mediyaylan işlişkileri Komitetın başı 
Sergey SEREZLEVa. Canabisi ur-
guladı, ani bu albom – bu bir şedev-
ra. O annadêr gagauzların folklorunu 
hem gösterer gagauzların adetlerini 
hem kulturasını. Gagauziya Başkanı 
şükür etti Sergey SAVASTİNa, Todur 
ZANETä hem Lüdmila MUDELä bu 
şedevranın hazırlanması için.

Bundan sora da söz verildi Sankt-
Peterburg pravitelstvosunun Basım hem 
mas-mediyaylan işlişkileri Komitetın 
başı Sergey SEREZLEVa. Canabisi 
söledi, ani pek seviner ona, ki pay aldı 
bu gözäl albomun çıkmasında hem ur-
guladı, ani ileri dooru da çalışecek Ga-
gauziyaya kiyat uurunda yardımnar üzä 
çıksınnar. Sergey SEREZLEV söledi o 
kiyatlar için, ani baaşış getirildi Gagau-
ziyaya. Annattı nicä hazırlandı bu gözäl 
incäzanaat albomun tiparlanması hem 
nası büük rezonans oldu onun çıkması.

Nasaatın sonunda Sergey SEREZ-
LEV verdi Gagauziyaya sertifikat “Ga-
gauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” 
incäzanaat albomun 500 ekzemplärın 
baaşlanması için.

Nedän sora söz verildi akademik 
Todur ZANETä, “Gagauz resimcisi 
Dimitriy SAVASTİN” incäzanaat al-
bomunu hazırlayannardan birisinä hem 
bu proektın baş redaktoruna. Todur 
ZANET candan-ürektän şükür etti Ga-
gauziyanın İspolkomuna hem Sankt-
Peterburg pravitelstvosuna bu albom 
kiyadın çıkmasında yardımnarı için. 
Annattı, ani bu kiyadın yapılmasında 
ilk adım atıldı 2012-ci yılın Hederlez 
ayında (may). Annattı nicä işlendi albo-
mun hazırlanmasında, nicä aarandı re-
simcinin yaratmakları muzeylerdä hem 
arhivlarda. Nicä çevirildi gagauzçaya 
hem angliycaya. Getirdi selämı kiyadın 
angliycaya çericisindän 88 yaşındakı 
Lüdmila Aleksandrovna MUDELdän.

Todur ZANET urguladı, ani 
bu gözäl kiyat gagauz Geniyinä 
hem Büük resimcisinä Dimitriy 
SAVASTİNä bir anmak taşıdır. Söledi, 
ani kiyadın baş anonsunda becerdi bu 
kiyat için hem Dimitriy SAVASTİN 
için bir cümledä annatmaa: “Bu kiyat 
annadêr gagauzların milli resimci-
lik incäzanaatını temelä koyanı hem 
kurucusu, Büük resimci Dimitriy 
SAVASTİN için, angısı kendi yarat-
malarında kaldırdı milli romantiz-
mayı hem gagauz legendalarınnan 
balladaların büüklüünü dünnää 
maanalı şedevraların uuruna, üü-
seltti gagauz kızların büülü simala-
rını hem kendi halkının iitliini”.

Sözünün sonunda Todur ZANET 
şükür etti bütün gagauz halkına o iş 
için, ani verdi bukadar masal, legenda, 
ballada Dimitriy SAVASTİNä. Dimitriy 
SAVASTİN da, topracıı ilin olsun, hep-
sini bunnarı kendi resimnerindä yarattı. 

Prezintațiyanın sonunda söz tuttu 
Sankt-Peterburg ANO «Книжная лав-
ка писателей» pravleniyasının predse-
dateli Vladimir MALIŞEV.

Nicä bildirdi prezentațiyada Gaga-
uziya kultura hem turizma Upravleni-
yası başı Marina SEMENOVA “Ga-
gauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” 
incäzanaat albomu verilecek Gagau-
ziyanın hepsi bibliotekalarına, sıradakı 
hem resimci şkolalarına.

Prezentațiyada pay aldılar gagauz 
kultura insannarı, resimcilär, biblio-
tekacılar, üüredicilär hem üürencilär, 
sıradan insannar.

Dimu ERİBAKAN   

“Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” 
2018-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 4-dä Komrat regional resim Galereyasında oldu prezentațiya Sergey SAVAS-

TİNın, Todur ZANETın hem Lüdmila MUDELin hazırladıı “Gagauz resimcisi Dimitriy SAVASTİN” üç dildä – ga-
gauzça-rusça-angliyca – incäzanaat albom kiyadına. Bu albom kiyadı tiparlandı Gagauziya İspolkomun çalışmasın-
nan hem Sankt-Peterburg gubernatorun Georgiy POLTAVÇENKOnun izininä görä. Kiyadın dünneyä çıkmasında 
yardımcı oldular Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası, Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem 
mas-mediyaylan ilişkileri Komitetı, “Skifiya” alış-veriş basım evi. Prezintațiyada pay aladılar Gagauziya Başkanı 
İrina VLAH hem Sankt-Peterburg pravitelstvosunun Basım hem mas-mediyaylan işlişkileri Komitetın başı Sergey 
SEREZLEV. Götürdü prezintațiyayı Gagauziya kultura hem turizma Upravleniyası başı Marina SEMENOVA.

Ceviz ayın 13-dä Kırgızıstanda kırgızça tipardan çıktı Todur 
ZANETin «Күнүмдүк ыйык нанынбыз» (“Hergünkü ekmee-
miz bizim”) adlı kiyadı. Kiyat Avrasya Yazıcılar Birliin hem onun 
başkanı Yakup ÖMEROĞLUnun kanadı altında “Gagauz litera-
turası” rubrikasında çıktı. Kiyat hazırlandı Todur ZANETin 60-cı 
yıldönümünä.

«Күнүмдүк ыйык нанынбыз» kiyadını kırgızçada hazırladı Kır-
gızıstanın anılmış yazıcısı  «Турк дуйнөсунун Адабияты» (“Türk 
dünnäsının literaturası”) jurnalın baş redaktoru, “Avrasya” Yazıcılar Bir-
liin azası, Halklararası “Mahmut Kaşgarlı” literatura premiyasının laure-
atı Aydarbek SARMANBETOV. Canabisi kiyadın ön sözünü yazdı hem, 
pyesadan kaarä, avtorun yaratmalarını gagauzçadan kırgızçaya çevirdi.

Ayrıca, kiyada girän “Aaçlık kurbannarı” pyesasını, kırgızçaya çe-
virdi Kırgızıstanın anılmış poetı hem çeviricisi, Kırgızıstanın kulturada 
kıymetli zaametçisi, «Ысык-Көл кабарлары» (“Isık-Göl haberleri”) ga-
zetanın baş redaktoru Adıjapar EGEMBERDİEV.

Kiyatta var annatmalar, esse, publițistika, pyesa hem kimi gagauz sö-
leyişleri, ani topladı avtor.

Kırgızıstanda çıktı Todur ZANETin 
«Күнүмдүк ыйык нанынбыз» kiyadı


