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Gagauzlar Hederlez ayın (may) 6-da bakêrlar Hederlez yortusunu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem “Ka-
sım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortulardan birisi. 

Bu yıl Hederlez yortusu Küçük Paskelleylän bir günä düştü. Onuştan gagauzlar sabaalendän mezarlıklarar gidip 
Küçük Paskelleyi baktılar hem raametlilerini andılar. Sora da Hederlez yortusunu kutladılar.

Hederlez yortusu bu yıl Küçük 
Paskelleylän bir günä düştü

Başlayıp 2006-cı yıldan beeri, 
2012-ci yıladan Gagauziyada 3 
yıl aşırı Bütündünnä gagauzların 
Kongresleri olardı: I-ci Kongres 
– 2006-cı yılın Orak ayın (iyül) 
20-21 günnerindä oldu; II-ci 
Kongres – 2009-cu yılın Harman 
ayın (avgust) 18-19 günnerindä 
oldu; III-cü Kongres – 2012-ci 
yılın Kasım ayın (noyabri) 2-3 
günnerindä oldu.

Bütündünnä gagauzların IV-cü 
Kongresi lääzımdı olsun 2015-ci yılın 
Kasım günnerindä. Ama, 2015-ci yılın 
Baba Marta ayın 22-dän seçilän Gagau-
ziya Başkanı hem öndercileri, maamilä 
surat türlü sebeplär bulup hem üç kerä 
Kongresin datasını diiştirip, bu adeti 
bozdular. Son-sonunda IV-cü Kongre-
si zorlan 2017-ci yılın Hederlez ayın 
(may) 5-6 günnerindä yapıp.

Bu diiştirmeklär hem kıvırmak-
lar beterinä Bütündünnä gagauzların 
bir Kongresi bizdän, GAGAUZLAR-
DAN, çalındı. Zerä, kabledilän kararla-
ra görä, büünkü günädän Bütündünnä 
gagauzların 5 Kongresi lääzımdı ol-
sun. O lääzımdı 2018-ci yılda toplasın 
Bütündünnä gagauzlarını.

Akademik hem poet Todur ZANET, 
Gagauz Millli Gimnanın avtoru

Bizdän
Bütündünnä
gagauzların bir 
Kongresi çalındı

Hederlez ayın (may) 4-dä Gagauziyanın baş kasabasının 
Komradın merkezindä “Bän severim Komratı” instaläțiyasına 
yapıştırdılar unionist lozunglarını.

Lozunglarda yazılı “Trăiasca Ro-
mania”, “Basarabia 1918. Pe 27 Mar-
tie 1918 la Chişinau A pornit Marea 
unire” hem “Noua Legiune Dacia 
Chişinau”.

Sanmayın, ani bu şaka bir iş. Bu 
lozunglar, bıçak gibi, yarêrlar Gaga-
uziyayı! Ama Gagauziya başkannarın 
bunu “esap almêêrlar”. Onnar büünkü 

günädän bu vandalizmaylan hem barbarlıklan ilgili hiç bir açıklama da 
yapmadılar. Bilersiniz mi neçin? Bu iş onnarın hiç umurunda da diil! 
Onnar seçimnerä hazırlanêrlar hem teatrulu oyunnarı, bir kemii gibi, in-
sannara atêrlar. İnsannar gözlerini yumsunnar deyni. 

Sanêrsınız bu lozungların yapış-
tırılması vandalizma mı? Diil!!! Bu 
– dört yıl geeri, 2015-ci yılın Ceviz 
ayın 15-dä eni seçilän Gagauziya 
Başkanın sınır aşırı yapılan ilk vizi-
tında ADANMIŞ Gagauziya! (bak 
saadakı patredi hem Ana Sözü No. 
19-20 (638-630), 30.10.2015 y.).

Vandalizma mı? Diil!!! Bu – dört yıl geeri 
ADANMIŞ Gagauziya! Kirez ayın (iyün) 30-da Gagau-

ziyada lääzım olsun Gagauziyanın 
Başkan seçimneri. Şindilik beş kişi 
Başkan olmaa isteer. Onnarın iki-
si VLAH – Gagauziyanın büünkü 
Başkanı İrina VLAH hem cümne 
insanı Mihail VLAH. Öbürlär da 
– işadamı Vasiliy ALADOV, politi-
kacılar İvan BURGUCU hem Ser-
gey ÇİMPOEŞ.

***
“Serbest brakılan bir cayıl top-

luma seçim hakkı verilsä da, o  hiç 
bir zaman serbest bir seçim yapa-
maycek. Sade seçim yaptıını zanne-
decek. Cayıl topluma seçim yapmak 
– bu okumaa hem yazmaa bilmeyän 
adama angı kiyadı okuyacek sor-
maa kadar bir ahmaklık! Bölä bir 
seçimnän kuvedä gelennär, hazır-
ladıkları teatruylan halkın baam-
sızlıını çalan despotlar hem cambaz 
hayınnar!”

Fridrih NİȚŞE, nemțä filosofu

Onnar Gagauziyaya
Başkan olmaa isteerlär
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Türkiyenin veterinarlar Birli-
in merkez Konseyin çeşitli uur-
larda ödüllär verildi Türkiyenin 
politikacılarına, deputatlarına, 
ministrularına, universitet pro-
fesorlarına,  devlet adamnarına 
hem jurnalistlerä. Ölä “Basın iz-
met ödülü” verildi Türkiyenin 
ATV programaları yapıcısına hem 
jurnalistä Müge ANLIya.

Toplantıda Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosu Baş-
kannıın (TİKA) çalışmakta bu-
lunduu memleketlerdä başarılı 
olarak uygulanan hem sonuç alı-
nan Çiftçilik hem İyecek alanında 
hazırlamış olduu programalarlan hem 
proektlarlan yaptıklarınnan Türk Dış 
Politikasının belirlenän strategiyala-
rının Uygulanmasına katkı saalayan, 

TİKA Balkannar hem Dou Evrupa 
Daire (BADA) Başkanı Dr. Mahmut 
ÇEVİKä “Türk diplomatiyasına Kat-
kı” ödülün verilmesi uygun görüldü.

TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİKä
“Türk diplomatiyasına Katkı” ödülü verildi

Çiçek ayın (aprel) 27-dä bakılan “Dünnää veterinarların günü” kutlama programasında Türkiyenin 
veterinarlar Birliin merkez Konseyi türlü ödülleri verdi. Onnarın arasında vardı “Basın izmet ödülü” hem 
“Türk diplomatiyasına Katkı” ödülü da.

TİKA BADA Başkanı Dr. 
Mahmut ÇEVİK başkannıı altın-
da Balkannarda saalık, üüredici-
lik hem soțial programalarından 
kaarä çok çiftçilik proektları da 
TİKA tarafından aslıya çıkarıldı. 
Bunnarın içindä var Gagauziyada 
hem Moldovada yapılan proektlar 
da. Bundan kaarä Çiftçilik Kal-
kınma, Birleşmiş Milletlärä Baalı 
Kuruluşlar, Dünnää Bankası hem 
Evrupa Birlii Proektlarını hazırla-
ma hem uygulama konusunda da 
ayrıca usta olan TİKA Balkannar 
hem Dou Evrupa Daire Başkanı 
Dr. Mahmut ÇEVİK tarafından 

hazırlanan “TIKA Afrika Çiftçilik Kal-
kınma Programası”nnan Türkiye da ilk 
kerä Afrikada çiftçilik uurunda proekt-
lar yaptı.

Hederlez ayın (may) 15-dä Mol-
dova Prezidentı İgor DODON buluş-
tu Türkiye Kişinev Büükelçisinnän 
Gürol SÖKMENSÜERlän.

Buluşmada incelendi Moldova-
Türkiye arasında ikili ilişkilär hem 
Moldova Prezidentının güzä Ankara-
ya vizitınnan ilgili soruşlarlar. Bundan 
kaarä kantarlandı Gagauziyada gele-
cek seçimnärlän ilgili soruşlar da, bil-
direr prezidentın pres-slujbası.

Prezident 
Büükelçisiylän 
buluştu

Anmak taşın açılma sırasın-
da pay aldılar bütün Gagauziyanın 
küülerindän “çernobıllılar”, komrattan 
askerlär, Gagauziya kuvetlerin temsil-
cileri, duhovoy orkestra, sıradan insan-
nar.

Çernobıl AESında avariyayı 
yokedennerä anmak taşın açılışında 

söz tuttular Gagauziya Halk Topluşu 
başı Vladimir KISSA, Gagauziya Bi-
lim-aaraştırma Merkezin geçici direk-
toru İrina KONSTANTİNOVA, Mol-
dova Respublikasının “çernobıllılar” 
birliin başı Födor KAPAȚİNA, “Ga-
gauziya çernobıllıları” kuruluşun başı 
Emmanuil VELİKOV hem başkaları.

Not. Çernobıl 
atom elektrostan-

țiyasının reaktorunun atom pat-
laması avariyası oldu 33 yıl geeri, 
1986-cı yılın Çiçek ayın (aprel) 26-
da. O avariyayı yoketmesindä Mol-
dovadan, asker emirinä görä, 3 bin 
kişidän zeedä insan yollandı. On-
narın arasında Gagauziyadan 100 
kişidän zeedä. Büün o 3 bin kişidän 
zeedä insannarın arasından diri kal-
dı sade 1130 kişi.

Çernobılda avariyayı yokedennerä
Gagauziyanın baş kasabasında Komratta Çernobıl AESında avariyayı yokedennerä bir anmak taşı açıldı. 

Bu yapıldı “Gagauziya çernobıllıları” kuruluşun hem onun başı Emmanuyıl VELİKOVun teklifinä görä.

Sergi açıldı Gagauziyanın M.Maruneviç Bilim Merkezin 
çalışmalarınnan, maasuz 2019-cu yılın Hederlez ayın 21-
dä olacek “1989-cu yılın Hederlez ayın 21-dä olan Gagauz 
Halkı” milli akıntısının ilk syezdına” halklararası bilim-
praktika konferențiyasına karşı.

Burada sergili dokementlar hem patretlär, ani annadêrlar 
ozamankı vakıtları hem o insannarı, ani gagauzların devlet-
lii için bütün üreklän hem açık güüslän kalktıydılar.

“Gagauz Halkı” milli akıntısının ilk syezdı oldu 1989-
cu yılın Hederlez ayın 21-dä, neredä Dimitriy SAVASTİNın 
kurduu diskusiya klubu milli akıntıya dönderildi.

“Gagauz Halkı” milli akıntısını anma sergisi
Hederlez ayın 14-dä Valkaneş kasabasının Uşak 

yaratmaları Evindä açıldı bir sergi, ani annadêr 
“Gagauz Halkı” milli akıntısının kurulmasının 30-
cu yıldönümü için.

“Gagauz Halkı” milli akıntısının çalışmalarınnan 1989-
cu yılın Kasımın 12-dä kuruldu Moldova içindä Gagauz av-
tonom Sovet Soțialist Respublikası, sora da, 1990-cu yılın 
Harman ayın 19-da, kuruldu Gagauz Respublikası.

1998-ci yılın Hederlez ayın 21-
dä Gagauziya Halk Topluşu kab-
letti “Gagauziya (Gagauz Yeri) 
Temel Kanonu”nu, angısının ka-
rarını ozamankı Gagauziyanın 
Başkanı imzaladı 1998-ci yılın 
Kirez ayın 6-da.

Bu önemni 
dataylan ilgili 
Hederlez ayın 
14-dä Komratta 
oldu bir tombar-
lak masa, angı-
sında taa çoyu 
pay alannarı bü-
ünkü soțialistlär 
p a r t i y a s ı n ı n 
azalarıydı yada o partiyaya izmet 
edennärdi. Buna diil lääzım şaşmaa, 
zerä tombarlak masa hazırlandı «Еди-
ная Гагаузия» cümne akıntısı tarafın-
dan, Moldova parlamentın soțialistlär 
partiyasından  deputatın Födor GAGA-
UZun teklifinä hem yardımnarına görä.

Nicä da olsa, tombarlak masada 
dooru urgulandı, ani “Gagauziya (Ga-
gauz Yeri) Temel Kanonu” – bu regi-
onal bir Konstituțiya, ani temelleştirdi 
gagauzların avtonomiyasını. Bu Te-
mel Kanonu verdi kolayını doorudan 
bölmää merkez hem regional kuvetle-
rin arasında zaamet üklerini.

Tombarlak masa çerçevesindä “Ga-
gauziya (Gagauz Yeri) Temel Kano-
nu” kabledilmesi için kendi bakışları-
nı açıkladılar Vasiliy ARNAUT, İvan 
BURGUCU, Födor GAGAUZ, Mihail 
KENDİGELÄN, Pötr PAŞALI, Stepan 
PİRON, Grigoriy RADOV, Anatoliy 
TOLMAÇ, İvan TOPAL hem başka 
insannar.

Gagauziyanın
Temel Kanonu 21 yıl
geeri kabledildi
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Nicä bu iş olêr? 
Romıniya hem Bulgariya, 

maamilä surat, eski vatandaşlarına:  
Romıniya – basarabiyalılara hem 
Ukraynanın Bukovina bölgesindä 
yaşayan ukraynalı romınnara, Bul-
gariya – moldovalı hem ukrayna-
lı bulgarlarlan gagauzlara, Rusiya 
– moldovalılara hem Ukraynanın 
Donbaslan Donețk bölgelerindä ya-
şayannara, Vengriya – Romıniyanın 
Transelvaniya bölgesindä yaşayan 
vengralara.

Bu iştä kim kimä maana bulêr 
hem kim kimi nedä kabaatlı 
sayêr? 

Ukrayna hem Romıniya maana 
bulêrlar Rusiyaya hem onu kabaatlı 

sayêr lar, ani Ukraynanın özelliini kök-
leer hem onun iç işlerinä karışêr.

Ukrayna maana bulêr Romıniyaya 

hem onu kabaatlı sayêr, ani Ukray-
nanın özelliini kökleer.

Romıniya maana bulêr Vengriya-
ya hem onu kabaatlı sayêr, ani Ro-
mıniyanın özelliini kökleer.

Bulgariya hem Rusiya kimseyä 
maana bulmêêrlar, kimseyi bişeydä 
kabaatlı saymêêrlar, ama kendi iş-
lerini yavaşıcıktan hem susaraktan 
yapêrlar.

Sadä zavalı Moldova, nestä gibi, 
susêr hem yavaşıcık Romıniya içinä 
eriyer. Açıklanan haberlerä görä 
büün moldovalıların yarısı Romani-
ya vatandaşı oldu.
Taa ne demää?! Hepsinä – kolay 

gelsin!
Akademik hem yazıcı Todur ZANET

Şaşılacek iş, ama pasport 
verennerä hepsinä kolay gelsin!

Artık çok yıllar sıravardı Bulgariya, Romıniya, Rusiya hem Vengriya kendi vatandaşlıını hem pasport-
larını vererlär yabancı devletlerin vatandaşlarına: Bulgariya, Romıniya hem Rusiya– moldovalılara hem 
ukraynalılara, Vengriya – romıniyalılara.

Prezentațiyayı açtı Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, 
angısı kısadan annattı Todur ZANETin 
yaşamak hem yaratmak yolunu hem da 
açıkladı neçin Büükelçilik karar aldı 
bu prezentațiyayı yapmaa. Sora Cana-
bisi söz verdi kiyadın avtoruna.

Todur ZANET saa ol dedi Bü-
ükelçi Gürol SÖKMENSÜERä bu 
prezentațiyanın yapılması için hem 
açıkladı candan şükürlerini Türkiyeyä, 
TİKAya hem Kişinev TİKA progra-
maların Koordinatoruna Selda ÖZDE-
NOĞLUya “Seçmä yaratmalar” kiya-

dın çıkarılmasında yaptıkları yardımı 
için.

Kişinev TİKA programaların Koor-
dinatoru Selda ÖZDENOĞLU kutla-
ma sözündä urguladı, ani taa TİKAnın 
Moldovada hem Gagauziyada proekt-
ları başladıı zamannardan beeri Todur 
ZANET herkerä TİKAnın Moldovada 
işleyän personelinä yardımnarda bu-
lundu. Onuştan, sıra geldiynän ona da 
yardımda bulunmaa, TİKA bir tarafta 
kalmadı hem yazıcının 60 yaşına ada-
nan “Seçmä yaratmalar” kiyadın çıka-
rılmasında yardımcı oldu.

Kutlama sözlerinnän yazıcıya da-
nıştılar Kişinevun “Mihail ÇAKİR” 
bibliotekasının direktoru Angela 
VİNTİLÊ hem Modova gagauzların 
cümne kuruluşun başı Nikolay TERZİ.

Prezentațiyanın ofițial payı 
bittiynän, Todur ZANET baaşladı ken-
di kiyadını hepsi isteyennerä baaşış 
imzasınnan.

Prezentațiyada pay aldılar T.C. Ki-
şinev Büükelçiliin diplomatları hem 

zaametçileri, TİKA personalı, Moldo-
vada bulunan türk işadamnarı, Komrat 
Devlet Universitetın hem Kongaz S. 
Demirel lițeyin üüredicileri hem üü-
rencileri, cümne hem politika insanna-
rı, bibliotekacılar.

Prezentațiyada T.C. Kişinev Bü-
ükelçilii tarafından koktel verildi, 
neredä yazıcı hem akademik Todur 
ZANET isteyenneri ikram etti kendi 
“ZANET” adlı firma şarabınnan.

T.C. Kişinev Büükelçiliindä Todur ZANETin 
“Seçmä yaratmalar” kiyadına prezentațiya

Hederlez ayın (may) 2-dä T.C. Kişinev Büükelçiliindä oldu prezentațiya gagauz yazıcısının, akademik 
Todur ZANETin “Seçmä yaratmalar” kiyadına, angısı tipardan çıktı yazıcının 60 yıldönümünä.

Hederlez ayın 14-dä tamam-
nandı 50 yıl nicä kuruldu Çadır 
istoriya hem etnografiya muzeyi. 
Bu olaylan ilgili muzeydä kutla-
malar oldu, angısında pay aldılar 
politikacılar, muzeycilär, başka 
kultura hem cümne insannarı, 
üüredicilär hem üürencilär.

Museyin direktoru Stefanida STA-
MOVA bildirdi, ani halizdän muzeyin 
istoriyasını lääzım saymaa 1966-cı yıl-
dan, açan istoriyada üüredici İvan Mi-
hayloviç KOVRİK kurdu Çadırın 1-ci 
şkolasında tarafı aaraştırmak klubunu. 
Bu klubun azaları başladılar toplamaa 
insannardan evelki işleri. Bunu esaba 
alarak, 1966-cı yılın Kasımın 11-dä 
kasaba sovetin deputatları karar aldılar 
kurmaa kasabada bir muzey.

Not. Büünkü gündä Çadır ka-
sabasının istoriya hem etnografiya 
muzeyindä var 9380 eksponat.

Çadır kasabasının
istoriya hem etnografiya
muzeyi 50 yaşında
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Gagauziyada kuvettä bulunannar 
Hederlez yortusunu, nicä da her yılın, 
Çadır kasabasının  “At-prolin” tamaz-
lık at fermasının ipodromunda baktılar. 
Ama bu yıl Hederlez ayın (may) 6-sı 
erinä 5-dä bu işi yaptılar.

Kutlama yortusunun sırası büüktü, 
gözäldi, tantalalıydı hem da, belliki, 
becerikli gösteriylän Gagauziya Baş-
kanın seçim kompaniyasına kullanmak 
yortusuydu.

Yortu pek genişti: at yarışmaların-
dan güreşlerädän, gagauz milli kuvet 
(“Güreş”, “Pelivan”, “Uzun eşek”) 
hem akıl oyunnarından (“Kuran”, 
“Aşık”) el ustaların srgilerinädän, ga-
gauz milli imeklerindän beygirlerin 
nallamasınadan, kamçı patlatmak-

tan üklü taliga sürümesinädän, fleş-
mobadan Hederlezin istoriyası için 
teatrulu gösterisinädän.

Ama, belliki, yortunun en büük 
olayı – 24-cü “Altın At” at koşularıy-
dı, angılarını hazırladı “At-prolin” ta-
mazlık at fermasının direktoru Kons-
tantin KELEŞ. Onnar oldular türlü 
nominaţiyalarda – “Altın At” kuboo, 
Gagauziya Başkanın kuboo, 2, 3, 4 
yıllık beygirlerdä yarışmak. Hepsinä 
enseyennerä verildi kuboklar, diplom-
nar hem baaşışlar.

Yortu sırasında kutladılar gagauz 
güreşçisini kıpçaklı Pötr YANULOVu, 
angısı bu yıl Evropanın serbest güreştä 
çempionatında 86 kg kategoriyasında 
Moldova için gümüş medaliyi aldı. 

Ona Gagauziyanın adından verildi dip-
lom hem 50 bin ley baaşış.

Hederlez yortusunu kutlamakta, 
Gagauziya Bașkanı hem İspolkom 
azalarından kaarä, musaafir olarak 
vardılar Gagauziya Halk Topluşu 
Başı hem GHT deputatları, Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMEN-
SÜER, Kişinev TİKA programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞ-
LU, Rusiya Kişinev Büükelçisi Oleg 
VASNEȚOV, Moldova prezidentura-
sının izmetçileri, başka cümne hem 
politika insannarı. Vardı burada çeşitli 
devletlerdän (Azerbaycan, Kazahstan, 
Rumıniya, Rusiya, Türkiye, Ukrayna) 
turistlär dä.

Fotolar: gagauziya.md

Hederlez yortusunu Hederlez ayın 
Hederlez ayın (may) 6-da gagauzlar bakıldı Hederlez yortusu, angısı “Canavar yortuları”nnan hem 

“Kasım” yortusunnan bilä, gagauzlarda sayılêr dedelerdän kalma en büük hem pek maanalı milli yortu-
lardan birisi. 

Gagauziyanın anılmış türkücüleri: (soldan) Andrey PALİK, Yuliyä AR-
NAUT, Tatyana MİTİOGLU hem Pötr PETKOVİÇ.

“Altın At” koşusunda enseyenä ödülü verer Kişinev TİKA programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.
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(may) 6-sı erinä 5-dä baktılar

Festivalin ofițial açılşında pay al-
dılar Türkiye Üsküp Büükelçisi Tü-
lin Erkal KARA, Türkiye Prezidentın 
Baş danışmanı İhsan ŞENER, TİKA 
Balkannar hem Dou Evrupa Daire 

(BADA) Başkanı Dr. Mahmut ÇEVİK, 
Türkiye parlamentından deputatlar, 
Poyraz Makedoniyanın ministruları, 
deputatları, politika, bilim hem cümne 
insannarı.

Hederlezi Poyraz Makedoniyada da baktılar
Hederlez ayın 4-dä Poyraz Makedoniya Respublikasının Pravitelstvosunun hem kultura ministerliin, 

Türkiye Respublikasının kultura hem turizma ministerliin hem TİKAnın yardımnarınnan Poyraz Make-
doniyanın Valandova rayonun Çalıklı küyündä “28-ci Hederlez bahar şennikleri” festivalin ofițial açılma-
sınnan Poyraz Makedoniyada Hederlez yorusunun kutlamalarını başlattı.

“28-ci Hederlez bahar şennikleri” 
festivalinä Poyraz Makedoniyanın 9 hem 
aşırıdan (Bulgariya, Kosova, Urumiya, 
Serbiya) 4 folklor ansamblisi katıldı.

T.C. Üsküp Büükelçisi Tülin Erkal 
KARA festivalä katılan ansamblilär 
için TİKA BADA Başkanı Dr. Mah-
mut ÇEVİKtän eni kostümnar yardımı 
yapılmasını istedi.

Festivalin açılışından sora ka-
tılan ansamblilär büük bir konțert 
gösterdilär.

Fotolar: yenibalkan.com
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Yortulu sırada pay aldılar küçük 
hem büük boylarda usaklar. Uşaklar 
annattılar ÇAKİRlerin yasaması hem 
yaptıkları için, okudular demekli 
peetlär. Duygulu türkülärlän açıkla-
dılar ÇAKİRlerin zeetleri için, onna-
rın  Dunnääya gitmekleri için, laap-
ların diistirmäk için hem cok baska 
islär.

Büük sevinmäklän üürencilär an-
nattılar Ayozlu Bobanın Evangeliyayı 
gagauzçaya çevirtmesi için.

Altı türkü çalındı onnarın adına 
hem bizim sevgili Bucak topraamız 
için. Türkünün birisini, angısının adı 
“Bizim Bucaamız” yazdı Evdokiya 
Petrovna PETKOVİÇ.

“Bizim Bucaamız”
1. Bizim Bucaamız 
  pek küçük bir toprak
Yasêêrlar burda çalımnı insannar.

Caltay gimnaziyasında Mihail ÇAKİRi andılar
Çiçek ayın 12-dä Caltay gimnaziyasında gecti bir yortulu sıra “Gagauz kulturası Mihail ÇAKİRin yar-

dımınnan kalkındı”. Hazırladı bu meraklı sırayı Caltay gimnaziyanın iştä hem ustalıkta uuredicisi Evdo-
kiya Petrovna PETKOVİÇ.

Gagauzlar pek çalıskan insannar
Gecä-gündüz 
          hiç dinmezlär ayaktan.

2. Bizim dedelär çok zorlar çektilär
Büük neetlän bizä 
     bu  topraa braktılar

Onnarı biz hiç utandırmıycez,
Topraa kelemeyä biz brakmıycez.
3. Yabancı erlerdän geeri gelecez
Gäzäl çiçeklär Bucakta çalışsın
Toplu hepsimiz 
          biz burada duva edecez.
4.Dünnäädä bizim 
           büük hodulluumuz var
Yaşadı burada eveldän Çakirlär
Paalı adamnar bizim aramızda
Annaycez onnarı yasamamızda.
5. Cakirlär duvaya kuvet koydular
Cok gecelar onnar uyumadılar
Sevgi bizä onnar sımarladılar
Gagauzlara ii örnek  braktılar.
Yortulu sırada üürencilär oynadı-

lar bir “Bulusmak” adlı sțenka, neredä 
gösterdilär nicä evelki vakıtlarda uşak-
lar is arasında analarına-bobalarına 
çok islär sorarmışlar. Sțenkaylan onnar 
istedilär göstermää gagauzların evelki 
adetlerin geçmeklerini.

Tatyana Georgievna MARKOVA, 
Caltay gimnaziyasının 

bibliotekacıykası

“Gül” ansamblisinin muzıkantı poli-
tikacı hem devlet adamı Födor MİNKU 
presaya açıkladı: “Bölä işi yapmaa dey-
ni karar alındı raametli muzıkantları 
anmak konțertından sora, angısını biz 
her yılın yapêrız. Bu yıl ölä bizim spon-
sorlar dedilär, ani Küçük Paskellä için 
toplanın da yapacez bir konțert da ana-
cez bizim insannarı, kim Kongazı doo-
ruttu, kim kaldırdı Kongazı – doktorlar, 
uçitellär, kolhozu kaldırannar, ani artık 
öbür dünnedä. Onnarın patretlerini 
gösterelim, onnar için birkaç islää laf 
söleylim, birkaç türkü çalalım”.

Ansamblinin öndercisi Andrey 
PALİK bildirdi, ani konțerttä çalındı 
türkülär rusça hem gagauzça, söle-
yip ani türkülerin yarısı onun lafları-
na hazırlandı. Konțert programasında 
ansambli çaldı kendi eski türküsünü 
“Kongazda biz şen yaşêêrız”, ani artık 
onun vizit kartoçkası gibi oldu.

Konțertın sponsorlarından KARA-
SENİ kardaşlarından birisi Mihail bu 
önemni olay için bölä dedi: “Bu ide-
yamiz bizim üzdä üz ii çıktı üzä hem 

da gördüm, ani insan geldi hem sevi-
ner, ani bu iş olêr. Bu gösterer, ani bi-
zim Gagauziyanın var yaarınkı günü. 
Umutlan ileri gideriz hem yaşamak 
göster, ani varkana kultura, var insanın 
istoriyası hem insan umutlan yaarınkı 
günä bakêr. Neetimizdä var bu konțertı 
adetä döndürmää da onu her yıl yap-
maa. İsteerim, ani küüyümüz yaşasın 
hem kultura adetlerimiz dirilsin”.

Maasuz bu konțert için sponsorla-
rın yardımınnan amsablinin azalarına 
eni kostümnar dikildi hem ansambliyä 
kimi eni aparatura alındı.

Not. “Gül” ansamblisi kuruldu 
XX-ci üzyılın 60-cı yıllarında hem 
onun repertuarına taa çok sovet za-
manından hem büünkü gündän rus 
türküleri girer.

Patretlär: İvan STATOVun.

Kongazlılara baaşlanan anmak konțertı
Hederlez ayın (may) 6-da, taman Hederlez hem Küçük Paskellä günündä, kongazlı iş adamnarı Mihail, 

Demyan hem İosif KARASENİlär kanadı altında, Kongaz küüyün Kultura Evindä oldu “Gül” ansambli-
sinin konțertı – «Это наша с тобою Земля. Это наша с тобой Биография…» (“Bu seninnän bizim Top-
raamız. Bu seninnän bizim Biografiyamız...”), angısı adandı çemrek hem anılmış kongazlılara, ani artık 
ayırıldılar  yaramızdan: cümne, medițina, kultura, sport hem sıradan insannara.

Hederlez ayın 17-dä Komrat re-
gional resim Galereyasında açıldı 
resim sergisi – “İlkyaz vernisajı”, 
angısında sergili Gagauziyanın 12 
resimcinin 53 kartinası.

Bu sergiyi ortak hazırladılar Gaga-
uziya kultura hem turizma Upravleni-
yası hem da “Gagauz ART” resimcilär 
dernää.

Sergiyä gelän insannarın ko-
laylıı olacek tanışmaa peyzajlar-
lan, natürmortlarlan hem çeşitli 
kompozițiyalarlan.

Not. Sergi açık olacek Hederlez 
ayın sonunadan.

“İlkyaz vernisajı”
sergisi açıldı

Hederlez ayın 9-da (9 May) günü 
Moldovada Evropa Gününü hem II-
ci dünnä cenginndä Enseyiş Gününü 
baktılar.

Gagauziya bu gündä sadä II-ci 
dünnä cenginndä Enseyiş Gününü kut-
ladılar.

Kutlamaylan ilgili Gagauziya kasa-
balarında hem küülerindä II-ci dünnä 
cengin askerlerini anmak taşlarına çi-
çek koyuldu, paradlar oldu, mumnar 
yakıldı hem konţertlär yapıldı.

9 Mayda hem Evropa 
hem Enseyiş Günü
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Canında ana dilin
Senin duan angı dildä
Peydalanêr ilk canında?
Angı laflarlan fikirin
Duuêr o kafanda senin?
Ana dilin – 
O fikirin senin,
Duan,
Senin ekmään, lafın, 
Sevdan.
Çok dil bilärsaydın – islää,
Ama sän canını seslä.
Onun yaşêêr derinniindä
Duyguların öz dilinä.
18.03.2019

***
Alatla yaşamaa gününü,
Etiştir duymaa dadını.
Saklama gözäl üzünü,
Göster o gülüşünü.

Açan XX-ci üzyılın 40-cı yıllarında 
sovet kuvetleri gagauzları daran-peran 

etti, kimilerini zorlan mezarlara sokup, 
kimilerini da, erlerindän Sibirä kaldı-

Aleksandr RADULOVun eni rekordu
Büünkü gündä Amerika Birleşik Devletlerin Milli Hokkey Li-

gasında (MHL) “Dallas Stars” komandasında oynayan Rusiyadan 
gagauz kökenni hokkeyist Aleksandr RADULOV kendi rekor-
dunu aştı. “2019 Stanley Cup” kuboon pley-off oyunnarında 32 
yaşındakı Aleksandr RADULOV 10 oyunda 9 (5+4) şaybaya sa-
abi oldu (esaplar yapılêr “gol”+”pas” sistemasına görä). Eskidän 
onun rekordu 7 (2+5) şaybaydı.

Aleksandr RADULOV ABDnın en üüsek hokkey ligasının pley-
offunda 34 oyunda pay aldı hem onnarın otuzunda, “gol”+”pas” 
sistemasına görä 30 (13+17) şaybaya saabi oldu.

2010-cu yılın Çiçek ayın (aprel) 24-dä “Ana Sözü”ndä Aleksandr 
RADULOV için biz yazdıydık bir “Var bölä națiya – gagauzlar!” adlı 
yazı. Eridir büün o yazıdan bir parçayı burada enidän tiparlamaa.

rıp, bütün SSRB topraklarına daattı, 
Sverdlovsk dolayın Nijniy Tagil ka-
sabasına düşmüş bir gagauz kızı. Nicä 
halizdän bu olmuş şindi biz kesin bil-
meeriz. Ama bileriz, ani o kızdan çeki-
ler anılmış rus sportsmenın Aleksandr 
RADULOVun kökleri.

Biz herkerä şaşêrız hem sevi-
neriz, açan dünneyin bir köşesindä 
bulêrız bir anılmış insanı, ani kendi-
sini gagauz duyêr. Bakmadaan ona 
da, ani o insanarın çoyu gagauzçayı 
bilmeer, onnar kendi canında GA-
GAUZLUU taşıyêrlar. O insanna-
rın birisi – Aleksandr RADULOV, 
sportsmen, hokkeyist, Rusiyanın 
milli hem olimpiada hokkey koman-
dasının oyuncusu.

Bu sportsmen anılmış oldu bütün 
dünneyä kendi harakterınnan. Bir şü-
pesiz var nicä yazmaa – kendi gagauz 
harakterınnan. Bunu Aleksandr kendi-
si da açıkladı bir intervyuda PROsport 

agenstvosuna: «Я родился в Нижнем 
Тагиле, папа и мама мои русские. Я 
в бабушку по папиной линии пошел. 
К сожалению, я ее никогда не видел, 
она умерла в 1985 году, а я родился 
в 1986-м. Но по фотографиям вижу 
– весь в нее. Волосы тоже очень 
темные. Папа рассказывал, что есть 
такая национальность гагаузы. Так 
что в моих жилах течет гагаузская 
кровь». (“Bän duudum Nijniy Tagilda, 
bobamnan anam rus. Bän bobamın ta-
rafından malimä benzeerim. Yazık, bän 
onu hiç bir kerä görmedim, o 1985-ci 
yılda geçindi, bän sa 1986-da duu-
dum. Ama patretlerdän görerim – tıpkı 
oyum. Saçlarım da pek esmer. Bobam 
annattı, ani var ölä naţiya gagauzlar. 
Bu üzerä dä benim damarlarımda ga-
gauz kanı akêr”).

PATRETTÄ: Aleksandr RADU-
LOV.

Foto: MHLın ofițial saytından

Alatla yaşamaa gününü
Geçän nomerimizda biz verdik genç hem talantlı poetın, Kıpçak küüyün S. 

Baranovskiy teoretik liţeyi, 12 “А” klasından Nataliya GAYDARLInın iki pe-
etini, ama ozaman onun laabında bir bukvayı kaçırmıştık. Bu üzerä Nataliya-
dan bizi prost etsin isteeriz. Büün genä o peetleri hem taa bir kaçını, ani yazmış 
Nataliya GAYDARLI gagauzça, rusça hem angliyca sayfamızda tiparlêrız.

Neredä cuvaplar?
   Sevda mı bu?
Sana zorluk eder,
Solumayı birdän keser,
Hem da yaşlar akêr-akêr…
   Sevda mı bu?
Açan canın kopêr,
Derin bıçak batêr,
Hem da acı büüyer-büüyer…
   Kısmet mi o?
Sevdaylan ayırdan?
Yangın alifleyän?
Sora yalnız seni brakan…
   Kısmet mi o?
Sana bölä daava koyan?
Duygularını karıştıran?
Sora oyun oynayan…

Hasta duygular
Taa nekadar uzak durmaa
Da hiç başka haşlanmamaa,
Yakınnııma kolvermemää,
Candan canı acıtmamaa.

Neçin duygum benim bölä –
Kolvermeer beni kısmetä?
Geler, bendä hepsi islää,
Ama duygularım hasta.

Çok zor dostluk bana deyni,
Ona vermäm yalnızlıımı.
Sevdam girginkän – zihirli, 
Ona verdim acılarmı…

Duygularım yaraladı
Beni, seni, yakınımı.
Artık hiç bişey kalmadı.
Yaktım hastalıımı.
19.03.2019

İstemäz acı
Bän herşeyä koyêrım üreemi:
Bütün candan selämımı vererim,
Bir büük havezlän herşey paylaşêrım,
Sora suukta tutêrım kendimi.

Bän herşeyä vererim canımı, 
Büük isteyişlän dibini açêrım,  
Birkimseyi onda islää erleştirerim,
O sa kapêr onun bir payını.

Bän ezilmiş duyêrım kalbimi,
Kıstırılmış kiminsa elindä, 
Çok zor, ani verdim serbestliimi,
Açık duygu yaşamaz içimdä. 
19.03.2019

(из дневника)
Твои руки немеют, верно?
Весь этот брод ни к чему…
Смысл лишь в том, что наверно
Ты задаешь: «почему?»

Взгляд твой полон печали,
Чувства в нем не горят…
Что с твоими глазами?
Как-то не разобрать…

Правда, убита натура,
День отобрал ее свет.
Ночью она муровала
Жалкий духовный секрет.
12.02.2019 

***
Here I am -
I’ll give you the pieces of me,
Say my name -
I’ll show you the breathe of the sea.
No fear -
I won’t hurt your world in the dreams,
All is here -
I’ll save your eyes from the tears.

Leave alone
All the ghosts and the sins of the soul,
Hold your own
With my voice and the love like a stone.
Don’t cry
It’s not yet the end of the fight.
Get high
Rising me in your tender heart.
25.04.2019
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Bu önemni yıldönümü kutlama-
sında lițeyä geldilär büük musaafirlär: 
Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol 
SÖKMENSÜER, Kişinev TİKA prog-

ramaların Koordinatoru Selda ÖZ-
DENOĞLU, Kongaz primarı Mihail 
ESİR, Gagauziyanın geçici Başkanı 
Vadim ÇEBAN, Gagauziyanın üüre-
dicilik Upravleniyasının başının yar-
dımcısı Anna RUSU, Akademik hem 
poet Todur ZANET, diplomatlar hem 
politikacılar, Türkiyedän hem Gagau-
ziyadan iş adamnarı, üüredicilär, cüm-
ne hem kultura insannarı.

Kutlama sırası başladı ATATÜRKü 
hem onun arkadaşlarını, Türkiyenin 
kurtuluş cengindä cannarını verän in-
sannarını anmaktan, sora da Türkiye, 
Moldova hem Gagauziya Gimnaları 
çalındı. 

Nedän sora Süleyman DEMİREL 
teoretik liţeyin direktoru Hasan Hu-
seyn CESUR kendi açılış sözündä kı-
sadan annattı lițeyin istoriyasını hem 
büünkü durumunu, urgulayıp, ani 20 
yılda lițeyi 386 uşak başardı hem, ani 
büünkü gündä burada 154 üüernci var.

Sora kutlama sözlärlän insanna-
ra danıştılar Büükelçi Gürol SÖK-
MENSÜER, Koordinator Selda ÖZ-
DENOĞLU, geçici Başkan Vadim 
ÇEBAN, Anna RUSU, primar Mihail 
ESİR.

Kutlama açılışın ardına liţeyin üü-
rencileri gözäl bir konţerttä türk, gaga-

uz hem moldovan oyunnarını oynandı-
lar hem türk türkülerini çaldılar.

Ofițial açılıtan sora lițeyin o günkü 
büük musaafirlerinä üürencilär hem 
üüredicilär gösterdilär kendi üürenmäk 
kabinetlarını, tanıştırdılar yaratmakla-
rınnan, duvar gazetalarınnan, kendile-
rinin el hem bilim işlerinnän, küçük bir 
muzeylän.

Süleyman DEMİREL teoretik 
liţeyin administrațiyasının teklifinä 
görä, yortuda Akademik hem poet To-
dur ZANET kendi kiyatlarının sergisi-
ni yaptı hem o kiyatları liţeyin biblio-
tekasına baaşladı.

Kongaz Süleyman DEMİREL liţeyi 20 yılını kutladı
Hederlez ayın 17-dä Türkiyenin “ATATÜRK anma” hem “Gençlik hem sport” yortularına karşı 

(bakılêrlar Hederlez ayın 19-da) Kongaz Süleyman DEMİREL teoretik liţeyi açılışının 20-ci yılınnan ilgili 
yortulu sıra yaptı.


