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Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı sa-
lonunda oldu “Gagauziyada 1946-1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak 
Günü” kurulması için zakon inițiativasının cümne incelemesi. Bu zakon 
inițiativasının avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina 
JEKOVA, angıları taa 2017-ci yıldan beeri teklif ederlär, ani bu gün Cana-
var ayın (oktäbri) 19-da olsun. Ama bir türlü olamêêr.

TİKA yardımınnan Kiriyettä
Kultura Binası enilendi

Cümne incelemä gösterdi – 
Gagauziyada 
gagauz cümnesi yok!

TİKA Başkannıın para yardımınnan Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Kiriyet 
küüyündä, büük bir remonttan sora, açıldı enilenmiş hem donaklanmış Kul-
tura Binası. Bu proekt başladıldı Kiriyet küüyündän Gagauziya Halk Top-
luşu deputatı Mihail JELEZOGLUnun hem Kiriyet küüyün primarın Va-
lentina KAYKInın yardım için TİKA Kişinev programaların Koordinatoru 
Selda ÖZDENOĞLUya danışmasınnan.

Erindeki seçimnär – 
Canavar ayın 20-dä! Eni üürenmäk yılına –

eni umutlan hem kuvetlän

Ceviz ayın 2-dä Moldovada hem Gagauziyada şkolacılara deyni yortulu lineykalarlan eni üürenmäk yılı 
başladı, neredä uşakların, üüredicilerin, anaların-bobaların önnerindä devlet hem iş adamnarı, yazıcılar, 
ana-boba komitetların başları kutlama nasaatları tuttular hem şkolalara baaşışlar getirdilär.

Moldova Parlamentın hem Gaga-
uziya Halk Topluşu kararlarına görä 
Canavar ayın (oktäbri) 20-dä Mol-
dovada hem Gagauziyada erindeki 
kuvet organnarına seçimnär olacek.

Seçimnerdä primarları hem erinde-
ki sovetnikleri ayıraceklar.

Bundan kaarä bu gündä kimi seçim 
bölgelerindä, neredä Moldova Parla-
mentına seçilän deputatlar mandatları-
nı geeri verdilär, parlamenta eni depu-
tatalar ayırılacek.



Ceviz ayın (sen-
täbri) 26-da Moldo-
va Prezidentı İgor 
DODON New York-
ta Birleşik Milletlär 
Topluluun (BMT) 
74-cü Genel Asamb-
leyasında Türkiye 
Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞAN-
nan görüştü.

Görüşmedä Mol-
dova-Türkiye arasın-
dakı ikili işbirlii soruşları incelendi. Onnarın arasında Gagauziyada stadionun dü-
zülmesi da vardı, neyä Recep Tayyip ERDOĞAN söledi, ani bu proekt vakıdında 
başarılacek. İki devletin prezidentları kısadan lafettilär bu yılın sonunda olacek 
Moldova Prezidentı İgor DODONun Türkiye respublikasına ofițial vizitı için da.
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Buluşmada Moldova-Türkiye ara-
sında ikili ilişkilär incelendi hem ur-
gulandı, ani strategiyalı eşliktä onnara 
lääzım taa büük aktivațiya yapmaa.

Prezident İgor DODON şükür 
etti Bay Büükelçiyä büük çalışmaları 
için moldo-türk dialogunda işbirliini 
derinnetmää deyni. Prezident bildir-
di Türkiyenin öndercilerinä kendi 
tanımak saygılarını hem şükür etti 
Moldova topraklarında hem Gaga-
uziyada o çoklu soțial-kultura hem 
infrastruktura proektların yapılması 

Cümne incelemä gösterdi – 
Gagauziyada gagauz cümnesi yok!

Cümne incelemesinä katıldılar taa 
çoyu bu günün kabledilmesinä karşı 
gidennär hem çıkannar. Onnarın ba-
şında Svetloe küüyündän GHT depu-
tatı Pötr ÇAVDARdı, angısı taa ilk 
minuttan, incelemeyi politika uuruna 
çevirip, ortalıı karıştırdı. Sora ondan 
yanı oldular Gagauziyanın yaşlılar 
Sovetin may hepsi azaları, ani topluca 
gelmiştilär burayı. Kalmadı bir tarafta 
Mihail KENDİGELÄN da.

Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Gagauziya Halk Topluşun (GHT) toplantı salonunda oldu “Gagauziyada 1946-
1947 yıllarda aaçlık kurbannarını Anmak Günü” kurulması için zakon inițiativasının cümne incelemesi. Bu zakon 
inițiativasının avtorları GHT deputatları Elena KARAMİT hem Ekaterina JEKOVA, angıları taa 2017-ci yıldan 
beeri teklif ederlär, ani bu gün Canavar ayın (oktäbri) 19-da olsun. Ama bir türlü olamêêr.

Bu kanonun taraftarlarından sadä 
üç kişi vardı: GHT başı yardımcı-
sı Aleksandr TARNAVSKİY, “Vesti 
Gagauzii” gazetanın jurnalistı Alla 
BÜÜK hem “Ana Sözü” gazetanın baş 
redaktoru, Gagauziya Milli Gimnası-
nın avtoru, akademik Todur ZANET.

Cümne incelemä başında, angısını 
götürdü GHT deputatı Mihail JELE-
ZOGLU, inițiativasının avtorları GHT 
deputatları Elena KARAMİT hem 

Ekaterina JEKOVA annattılar neçin bu 
Anmak Günü lääzım olsun.

Gagauziyanın Bilim-aaraştırma 
Merkezin adından bir uydurma Sprav-
ka okudu bu Merkezin geçici bilim 
sekretari.

Kavgalarlan, Gagauziyanın yaşlı-
lar Soveti azalrının tarafından Anma 
Günündän tutannarı esapsız azarla-
maklarınnan, GHT deputatı Pötr ÇAV-
DARın baarmaklarınnan cümne ince-

lemesi bir şatralar düününä dönderildi.
Annaşıldı bir iş, ani bu Anmak 

Gününä karşı gidennär, nedän sa kor-
kup, Gagauziyada 1946-1947 yıllarda 
aaçlıkta Rusiyayı kabaatlı bulêrlar hem 
savaşêrlar Rusiyayı nedän sa bundan 
“korumaa”. 

Bana geler, ani bu “korumaklan” 
onnar istämeerlär üzä çıksın neleri 
yaptılar aaçlıkta bizim halkımızı kıran 
onnarın bobaları hem däduları.

Todur ZANET
PATRETTÄ: (1-ci sayfada) To-

may küüyündä 1946-1947 yıllarda 
aaçlık kurbannarına anmak mezarı.

T.C. Kişinev Büükelçisi 
Moldova Prezidentı
İgor DODONnan buluştu

için. Onnarın arasında Gagauziyada 
stadionun düzülmesi da var.

Bundan kaarä taraflar baktılar so-
ruşları, ani ilgiliydilär Canavar ayında 
Türk firması tarafından yapılan “Chişi-
nev Arena” çok funkțiyalı sportkomp-
leksın açılmasınnan.

Buluşmanın sonunda laf gitti Mol-
dova Prezidentın New Yorkta olacek 
BMT Genel Asambleyasının “mey-
dannarında” Türkiye Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞANnan ikili buluşmak 
kolaylıı için, bildirer prezidentın pres-
slujbası.

Ceviz ayın ayın (may) 16-da Moldova Prezidentın rezidențiyasında Mol-
dova Prezidentı İgor DODON Türkiye Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMEN-
SÜERı kabletti.

Prezident İgor DODON BMTnın
tribunasından nasaat etti

Ceviz ayın (sentäbri) 26-da Moldova Prezidentı İgor DODON Birleşik 
Milletlär Topluluun (BMT) 74-cü Genel Asambleyasında nasaat etti.

Canabisi annattı Moldova Respublikasının problemalarını hem başarılarını, iç 
hem dış politikasının özelliklerini, pridnestrovyalı konfliktın çözülmäk perspekti-
vasını hem başka işleri. 

Bundan kaarä Moldova Prezidentı buluştu orada başka devletlerin liderların-
nan hem ABD öndercilerinnän. Ayrı bir buluşma o yaptı dünnääyın kuvetli çıvıt 
organizațiyaların başlarınnan hem iş adamnarınnan.

İgor DODON New Yorkta
Recep Tayyip ERDOĞANnan görüştü



27 Ceviz ay 2019

27 Sentäbri 2019

Ozaman Canabisi gördüünän Gagauziyanın baş stadio-
nun durumunu hemen karar aldı bu stadionu eniletmää hem 
ozaman hemen izin verdi Türkiye gençlär hem sport minist-
rusuna bu iş yapılsın.

Şindi stadionda hazırlık işleri başladı. İlkin eski stadionu 
yıktılar da temel için eri düzelttilär. Ama işlerin ilerlemesi 
için hem stadionun yapılması taa ucuz olsun deyni lääzım 

Stadiona tamojnä vergileri olmayacek
2018-ci yılın Canavar ayın 18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya pek önemni 

hem faydalı bir vizitını sürprizdän başladı – Türkiye Prezidentı Gagauziyanın baş kasabasına göklerdän vertolötlan 
indi, konup Komrat stadionuna.

oldu Moldova Parlamentı alsın karar, ani burada kullanılan 
mallar için tamojnä vergileri olmayacek. Bu kararı parla-
ment Ceviz ayın (sentäbri) 19-da aldı.

Not. Ön açıklamalara görä Gagauziyanın baş stadi-
onunun yapılması yaklaşık 5 milion evro para tutacek.

Ceviz ayın (sentäbri) 19-21 günneri arasında Moldovada olan II-ci moldo-
rus ekonomika Forumu çerçevesindä Gagauziyaya geldi Sankt-Peterburg 
gumanitar misiyası.

Misiyanın programasına görä, Gagauziyaya geldilär Sankt-Peterburgtan poli-
tikacılar, doktorlar, kultura, üüredicilik hem sport zaametçileri. Bu delegațiyanın 
başında bulundu Sankt-Peterburg gubernatorun danışmanı Sergey MOVÇAN. 

Rusiyadan delegațiya buluştu Gagauziyanın öndercilerinnän hem pay aldı gu-
manitar misiyasının kimi sıralarında.

Gumanitar misiyası günnerindä Komratta Sankt-Peterburgtan “Kvintet çetı-

Gagauziyada Sankt-Peterburg gumanitar misiyası

röh” ansamblisi bir konțert gösterdi, angısında pay aldı Marininskiy teatrunun 
solistı Leonid ZAHOJAEV.

Bundan kaarä gumanitar misiyasında teatruculara master-klaslar verildi hem 
da doktorlara, halk ustalarına, boksörlara hem bibliotekacılara trening yapıldı.

Üüredicilik uurunda Sankt-Peterburgtan musaafirlerä Kıpçak küüyün 
lițeylerindä açık uroklar gösterildi hem bu lițeylär Sankt-Peterburg şkolalarınnan 
kardaşlık annaşmalarını imzaladılar.

Foto: gagauzinfo.md

Recep Tayyip ERDOĞANın nasaa-
tının kilit noktaları bunnardı:

– Dünnää 5-tän büüktür (“AS” nı-
şanı – laf gider BMT Güvennik Sove-
tinin 5 dayma azaları için: Amerika, 
Büük Britaniya, Franțiya, Kitay hem 
Rusiya).

– Büünkü gündä Türkiye diil salt 
musulmannıı, ama bütün dünnääyı hem 
insannıı kucaklayan bir memlekettir.

– Siriya krizisını artık sona getirmää 
zamanı geldi.

– Türkiyeyä kaçan hem sıınan in-
sannarın sayısı 3 milion 650 bin oldu. 
Bütün bu ükü Türkiye yalnız kaldırêr. 
Buulan Aylan adlı uşacıı dünnää çabuk 
unuttu.

– Bütün teror organizațiyalarına 
bir uurdan bakılan bir annaşma 
erleştirmedään Siriya durumuna kalıcı 
bir çözüm bulamayacez.

– Türkiyenin öncülüündä güven-

Recep Tayyip ERDOĞAN: “Dünnää 5-tän büüktür!”
Ceviz ayın 24-dä gagauzların dostu Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN, Birleşik Milletlär Topluluun 

(BMT) 74-cü Genel Asambleyasının açılışında nasaat edip, Palestinadan Kaşmirä, İslamofobiyadan Siriyadakı gü-
venni bölgä çalışmalarına, nukliar siläh dartışmalarından İzrail sorununa kadar pek çok konularda mesajlar verdi.

nik bölgesinin çerçevesindä, Livan, 
İrak hem İordaniya katılmasınnan 
bilä, Halklararası bir konferențiya 
plannêêrız.

– Kıbrız konusu hem Türkiyenin Dou 
Akdenizlän ilgili hakları hem interesleri.

– Liviyanın güçlenmesi hem Poyraz 
Afrikayı hem da Evropayı raatladacek.

– Palestina İzrail arasındakı işlär 
için söleyeräk hem İzrailin kurulması 
günündän (29.11.1947 yıl) bu günädän 
kartaları göstereräk, dedi: “Bän merak 

ediyorum bu İzrail neresidir, acaba bu 
İzrailin toprakları nereleri kapsıyor, 
1947-dä İzrail neresiydi, bunun ardın-
dan acaba 1949, 1967-dä İzrail nere-
siydi hem şindi İzrail neresi?... İzrail 
doyêr mı, yok doymêêr!”

– Ezilän Palestina halkının yanında 
Türkiye er almaya devam edecektir.

– Üülen Azyanın raatlıı Kaşmir ko-
nusundan ayırı düşünülämäz.

– Musulmannarı öteekileştirän her-
kez, hastalıklı akımnarın üüselişinä te-
mel koyêr.

– İnsannaa karşı sorumnuluklarımı-
zı erinä getirmää devam edecez.

Birleşik Milletlär Topluluun (BMT) 
74-cü Genel Toplantısının uurlu olma-
sını dileräk, Türkiye Prezidentı Recep 
Tayyip ERDOĞAN nasaatın sonunda 
dedi: “Herkez için serbestlik, herkez 
için barış, herkez için bereket, her-
kez için dooruluk, herkez için mut-
lulu hem güvenni bir gelecek!”

Akademik hem poet Todur ZANET
Kaynak hem fotolar: aa.com.tr

Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Gaga-
uziya Başkannıı önündä Gagauziya-
nın yaşlılar Sovetinä TİKA Başkan-
nıı eni bir maşina baaşldadı. 

Bu baaşış için karar alındı Türki-
ye Prezidentı Recep Tayyip ERDO-
ĞANın 2018-ci yılda Canavar ayın 
(oktäbri) 17-18 günnerindä Moldova-
ya ofițial vizitı çerçevesindä.

Gagauziyanın yaşlılar Sovetinä ma-
şinanın baaşlanma sırasında Türkiye 
tarafından pay aldılar Türkiye Kişinev 
Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜER, 
Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agens-
tvosu (TİKA) Başkan yardımcısı Birol 
ÇETİN hem TİKA Kişinev programala-
rın Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU.

Yaşlılar Sovetinä
TİKAdan eni maşina
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TİKA yardımınnan Kiriyettä Kultura Binası enilendi
Bu proekt başladıldı Kiriyet 

küüyündän Gagauziya Halk Toplu-
şu deputatı Mihail JELEZOGLUnun 
hem Kiriyet küüyün primarın Valenti-
na KAYKInın yardım için TİKA Kişi-
nev programaların Koordinatoru Selda 
ÖZDENOĞLUya danışmasınnan.

Kultura Binasının ofițial açılı-
şında pay aldılar Türk İşbirlii hem 

Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Başkannıın 
para yardımınnan Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Kiriyet küüyündä, büük 
bir remonttan sora, açıldı enilenmiş hem donaklanmış Kultura Binası.

Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) Baş-
kan yardımcısı Birol ÇETİN, Türkiye 
Kişinev Büükelçisi Gürol SÖKMEN-
SÜER, TİKA Kişinev programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU, 

Gagauziya Başkanı İrina VLAH, angı-
larını küülülär tuz-ekmelän karşladılar.

Binanın açılış şiridini kestiktän 
sora, küüyün primarı, deputatı hem baş 
musaafirlär zalda bulunan kiriyetlile-

rin önündä nasaat ettilär. Nedän sora 
da Semön POMETKO adına “Düz 
Ava” ansamblisi hem erindeki artistlär 
bir konțert gösterdilär.

Not. Kiriyet küüyündä Kultura 
Binasının remondu 2 milion 300 bin 
ley tuttu, angılarının 637 bin leyini, 
kontribuțiya olarak, Gagauziya İs-
polkomu verdi.

Ceviz ayın (sentäbri) 10-da, Evropa futbol çempionatının finalına çıkmaa 
deyni “H” grupasında Moldova hem Türkiye miili futbol komandaları ara-
sında kvalifikațiya matçı geçti.

Evropa futbol çempionatının finalına
çıkma Moldova – Türkiye matçı 0:4 bitti

Kişinevun “Zimbru” stadionunda baş başa gelän miili futbol komandaların 
matçında Türkiye 4:0 Moldovayı ensedi. Golların avtorları: Cenk TOSUN (37, 
79), Deniz TÜRÜÇ (57) hem Yusuf YAZICI (88).

Bu matçtan sora Türkiyedä 15 oçko hem 5 ensyiş oldu, 
Moldova 5 kerä taradıp 3 oçkoylan kaldı.

Not. Bu iki komandanın grupada ilk kvalifikațiya mat-
çında da, ani geçti bu yıl Baba Marta ayın 25-dä Eskişehir 
kasabasında, Türkiye hep 4:0 ensedi Moldovayı.

Fotolar: anasozu.com hem aa.com.tr
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Festivalin ana sıraları Samar-
kand Registon meydanında yapıldı 
(“AS”nışanı – Orta Aziyada “Re-
giston” deyärdilär hepsi kasabaların 
baş meydannarına). Başladı onnar 
Ceviz ayın (sentäbri) 26-da ofițial 
açılıştan, angısını yaptı Uzbekis-
tan Prezidentı Şavkat MİRZİÖEV. 
Sora da Festivalä katılannara danış-
tı UNESCO başkanı Adre AJULE 
(Audrey AZOULAY). Festivalin açı-
lışı ilerledi büük bir konțertlan hem 
başarıldı feyerverklän.

Ceviz ayın (sentäbri) 27, 28, 29 
günnerindä Registon meydanında her 
avşam festivalä katılan artistlär Fes-
tivalin Jurisinin hem siiredicilerin 
önnerindä kendi ustalıını gösterdilär. 
Bütün bu yarışmalar Uzbekistan tele-
videniyasında cannı gösterildi.

Sonunda, Ceviz ayın (sentäbri) 30 
avşamında Festivalin Jurisi kendi ka-
rarını aldı hem “XII-ci Halklararası 
“Sharq Taronaları” muzıka festivali” 
ödüllerinä saabi olan artistlerin adla-
rını açıkladı. Pzizörlara para, Diplom 
hem baaşışlar verildi:

Grand-Pri ödülü (10 bin ABD do-
ları) – Mekhrinigor ABDURAŞİDO-
VA (Uzbekistan);

İki 1-ci er (5000-när  ABD doları) 
– Elman hem Aybek KANIBEKOV-
lar (“Komuzçular” duetı, Kirgizistan) 
hem Perviz KASİMOV (Azerbaycan);

İki 2-ci er (3500-zär ABD doları) – 
“Açibal” grupası (Turkmenistan) hem 
“Hatah” grupası (Mongoliya);

Üç 3-cü er (2000-när ABD dola-
rı) – “Badahşan” grupası (Tacikistan), 

Azizjon ABDUAZİ-
MOVlan Ulugbek EL-
MURODZODA (Uz-
bekistan), “Ayarkhan” 
grupası (Saha-Yakuti-
ya, Rusiya).

Bundan kaarä baş-
ka artistlerä çeşitli 
nominațiyalarda 500-
zär dolar ödüllär veril-
di.

“XII-ci Halklararası “Sharq Taro-
naları” muzıka Festivali” çerçevesindä 
Uzbekistanın Milli Konservatori-
yası tarafından hazırlandı hem ya-
pıldı bir Halklararası bilim-praktika 
konferențiyası, angısının ofițial açı-
lışını preskonferențiyaylan yaptı Uz-
bekistanın kultura ministrusu Bahtiör 
SAYFULLAEV.

Konferențiyada çeşitli dokladlarlan 
pay aldılar bilim adamnarı İslamuddin 
FAROOZ (Afganistan), İmina ALİE-
VA hem Jahangir SELİMKHANOV 
(Azerbaycan), Jon Seicho Kenzen 
MCCOLLUM (ABD), Conni ZHAO 
(Kitay/ABD), Bohi GİM BAN (Ko-
reya/ABD), David G. HEBERT (Nor-
vegiya/ABD), June Fileti BONFİELD 

hem Razia SULTANOVA (Büük Bri-
taniya), Sılvian ROY (Franțiya), To-
dur ZANET (Gagauziya, Moldova), 
Shabit Ahmat MİR (İndiya), Moham-
madreza SHARAYELİ (İran), Aygul 
BAYBEK hem Rauşan MALDIBAE-
VA (Kazahstan), Lee Hyung HWAN 
(Koreya), Zarema GACİEVA hem 
Patit ŞAHNAZAROVA (Dagestan, 
Rusiya), Rustambek ABDULLAYEV, 
Firuza ABDURAHİMOVA, Elnora 

MAMADJANOVA, Saida KASIMK-
HODJİEVA, Sayyora GAFUROVA, 
İrada GANİEVA, Şoyista GANİK-
HANOVA, Şahnoza AİKHODJİEVA, 
Bahtiyor AŞUROV (Uzbekistan).

Konferențiyada Todur ZANET 
okudu dokladını “Gagauzlarda yaamur 
istemäk sıralı türkülär” hem baaşladı 
kiyatlarını Samarkand Devlet Univer-
sitetına hem Uzbekistanını Milli Kon-
servatoriyasına.

Uzbekistanda “XII-ci Halklararası
“Sharq Taronaları” muzıka festivali” geçti

Ceviz ayın (sentäbri) 25-30 günneri arasında Uzbekistanın Samarkand kasabasında 
geçti “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali”, angısında pay aldılar 75 
devlettän 350-dän zeedä artistlar hem muzıkantlar. Festival çerçevesindä Uzbekistanın Mil-
li Konservatoriyası tarafından hazırlandı hem yapıldı bir bilim-praktika konferențiyası da. 
Hep o günnerdä Samarkandta UNESCO da kendi konferențiyasını yaptı.

Uzbekistanını Milli Konservatoriyası tarafından “XII-ci Halklararası “Sharq Taronaları” muzıka Festivali” 
çerçevesindä yapılılan Halklararası bilim-praktika konferențiyasında pay alan bilim insannarı.

Grand-Pri ödülünü alan Mekhrinigor ABDURA-
ŞİDOVA anasınnan (ortada).

1-ci eri ödülünü alan Elman hem Aybek KANI-
BEKOVlar.

3-cü eri ödülünü alan Saha-Yakutiyadan 
(Rusiya) “Ayarkhan” grupası.

Todur ZANET “Gagauzlarda yaamur istemäk sıralı türkülär” dokladını 
okuyêr hem Gagauzluklan Gagauziya için annadêr.

6-cı sayfa
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Sonu. Çeketmesi 5-ci sayfada

Uzbekistanda “XII-ci Halklararası
“Sharq Taronaları” muzıka festivali” geçti

Bilim-praktika konferențiyası so-
nunda hepsi katılannar bir Deklarațiya 
imzaladılar.

“XII-ci Halklararası “Sharq Tarona-
ları” muzıka Festivali”ni hazırlayannar 
musaafirlerä deyni düşünmüştülär kul-
tura hem gezmä programasını da. Festi-
val başlardı avşamneyin saat 7-dä. Gün-
düz da türlü ekskursiyalar yapıldı. Ev 
saabilerin zaametinnän musaafirlerin 
oldu kolayları tanışsınnar Samarkandın 
hem dolayların en evelki erlerinnän.

Lääzım urgulamaa, ani Samarkand 
kasabasını kurdu Amir Timur (Tamer-
lan, 09.04.1336–19.02.1405) da bu ka-
saba oldu Timuroidlar devletinin baş 
kasabası. Büün burada çoyu istoriyalı 
pamätnikleri bu dinastiyanın yaşama 
izlerinnän baalı.

Burada bulunêr Amir Timurun hem 
onun yakınnarının mezarlar mavzole-
yi, Amir Timurun en sevdii karısının 
Bibi-Hanımın mavzoleyi hem onun 
karşısında büük cami. Bunun yakın-
narında bulunêr büünkü Uzbekistanın 
ilk Prezidentının İslam KARİMOVun 
mezarı.

Registon meydanında erleşmiş 
Ulugbek, Şerdor hem Tillä-Kari med-
reseleri (universitetları).

Var Samarkanda en evelki obser-
vatoriyanın kalıntıları hem muzeyi da, 
angısını kurmuş Amir Timurun unuka-
sı büük bilim adamı, poet hem astro-
nom Mirzo Ulugbek.

Başlayıp VIII asirdän Samarkan-
dın bulunduu erlerdä yapêrlar kiyat. 
Büün da burada bulunêr dut aacın 
dallarından kiyat yapan masterska-

ya “Koni Chil Meros”, angısı işleer 
ozamannardan beeri hem burada hep 
o tehnologiyaylan kiyat yapêrlar. Hep 
orada bulunêr eski oloyința da, neredä 
pamuk hem keten çekerdeklerindän, 
kuncuttan hem başka işlerdän oloy 
yapêrlar.

Belli ki, Samarkandta bulunêr Orta 
Aziyanın en büük hem en eski pazarla-
rı da – “Siyob bozor”.

Not. Festivalin hem bilim-prak-
tika konferențiyasının gözäl hazır-
lanması hem bizä sefa sürdükleri 

için candan şükür ederiz başta Uz-
bekistanın kultura ministrusu Bah-
tiör SAYFULLAEVa, ministerliin 
insannarına, festivalin Tertip Ko-
mitetın başına Farhor DJURAYE-
Va hem komitetın azalarına, hem 
da Uzbekistanını Milli Konserva-
toriyasının zaametçilerinä. Ayırıca 
saa olsunnar Samarkand Devlet 
Universitetın üüredicileri hem stu-
dentları, ani musaafirlerä volontör-
luk yaptılar.

Akademik Todur ZANET

Bin yıldan zeedä kullanılan kiyat yapmak tehnologiyası

Haşlak sudan geçirdiktän sora, dut aacın dalla-
rını, yarıp hem parçalayıp, kabuklardan paklêêrlar.

Parçalanmış hem paklanmış dut aacın dallarını, 
karıştırarak, 3 saat suda kaynadêrlar

Suda kaynadılmış dalları su dermenin tok-
maannan birkaç saat sıravardı ezerlär.

Ezilmiş hem hamur gibi olan dalları, teknedä yı-
kayıp, dört köşeli kalburlu kaluba alêrlar da kalupta 
olan yapraa, süzülsün deyni, taftaya aktarêrlar hem 
yaprakları biri-birindän keten platınnan ayırêrlar.

40 yaprak toplanınca onnarı 24 saada bas-
kı altına koêrlar, süzülsünnär hem kurusun-
nar deyni. Sora herbir yapraa birkaç saat bir 
düz taşlan doorudêrlar. Kiyat hazır!

Bin yıldan zeedä tehnologiyaya görä kiyat yapan 
“Koni Chil Meros” masterskayanın zaametçisi verer 
bana benim elimnän dut aacından yapılı kiyadı. Ne 
gözäl o kiyadın kokusu!
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Poet, yazıcı, folklorcu, aaraştır-
macı, editor Hayrettin İVGİN duudu 
1948-ci yılda Türkiyenin Samsun böl-
gesinin Vezirköprü rayonunda. Bitir-
di Gazi Universitetın üüredicilik hem 
Anadolu Universitetın Türk dili hem 
literaturası bölümnerini. 60-şa yakın 
kiyadın hem 2000 statyanın avtoru.

MAAVİ
Dikmä denizlär maavisi 
  gözlerini gözlerimä
Bir hoş olêr kalibim
Gözlerin, hasret kaldıım
Deniz kenarlarını annadêr bana.
Maavi utancaklar, maavi özlemeklär
Bakêrım sana.
Acızgannıklan urur üreemin 
  bu boş limanına
Köpük-kopük dalgalar.
Bu limandan ki yıllar öncä
Demiri  kaldırdı1 sevdalar
Kimär kerä isteerim
O maaviliklerä açılmaa,
Deniz kenarlarını gezip
Gözlerindä demirlenmää2.

ÖTEEKİLÄR GİBİ...
Brak, sän da öteekilär gibiysin;
Gülüşün, giyinişin, naazın
Hepsi, hepsi öteekilär gibi...

Bana artık yakın ólma,
Uzaklaş bendän.
Sän da öteekilär gibiysin, kızım.

Hep taa dinmedi kalibimdä
O vulkan gibi eski sızım
Öteekilär gibiysin, kızım
Öteekilär gibi...

ALDANDIM
Gözleri mordu, gözäldi –
Daldım, aldandım.

Yanakları almaydı, nardı –
Dattım, aldandım.

Saçları düzdü,  kumraldı3 –
Suvazladım, aldandım.

Dudakları güldü, kirezdi –
Öptüm, aldandım.

Bakışı büüdü, düştü –
Gördüm, aldandım.

Sözleri yalandı, sevdaydı –
İnandım, aldandım.

  1 demiri kaldırmaa – rusça: поднять якорь.
  2 demirlenmää – rusça: бросить якорь.
  3 kumral  – rusça: светло каштановый.

TÜRK DÜNNÄSINDAN ŞİİR

Kongaz Todur ZANET lițeyindä eni üürenmäk yılı baş-
ladı 498 uşaa deyni. Yortulu lineykada ilkin uşaklara kut-
lama sözünnän danıştı lițeyin direktoru Marya ÇEBANO-
VA. Sora, biri-biri ardı söz alarak, lineykada bulunannara 
danıştılar hem şkolaya baaşış verdilär Moldova parlamentın 
deputatı Aleksandr SUHODOLSKİY (baaşladı noutbuk, 
printer hem ekran), Kongaz küüyün primarı Mihail ESİR 
(baaşladı magnitli tafta), Akademik Todur ZANET (baaşla-
dı literatura kiyatlarını), Moldova parlamentın eski deputatı 
Demyan KARASENİ hem lider İosif KARASENİ (baaşla-
dılar sport forması komplektlarını).

Gagauziya öndercilerin adından birinci klasa başlayan 
uşaklara baaşlandı “Gündelik” tefterleri.

Bu yortulu gündä insannarın önündä gagauz oyunnarını 
gösterdilär Kongaz küüyün “Altın çöşmä” uşak oyun an-
samblisinin artistleri.

Birinci klasların üürencileri da şkolaylan ilgili peetleri 
okudular.

Yortulu lineyka başarıldı “ilk çan ötmesinnän”, nedän 
sora üürencilär yollandılar kendi klaslarına – 2019-2020 
üürenmäk yılın ilk uroona.

Ceviz ayın 2-dä Moldovada hem Gagauziyada şkolacılara deyni yortulu lineykalarlan eni üürenmäk yılı 
başladı, neredä uşakların, üüredicilerin, anaların-bobaların önnerindä devlet hem iş adamnarı, yazıcılar, 
ana-boba komitetların başları kutlama nasaatları tuttular hem şkolalara baaşışlar getirdilär.

Eni üürenmäk yılına –
eni umutlan hem kuvetlän

Bana artık 
yakın ólmaİ lktän, 

H a r m a n 
ayın (av-
gust) 21-
dä, “Gaga-
uzça-rusça 
s ö z l ü k . 

5-12 klaslar / Русско-гагаузский сло-
варь. 5-12 классы” hem sora da, Ce-
viz ayın 20-dä, bir kab altında “Sözlük 
/ Cловарь. Gagauzça-rusça / Русско-
гагаузсий. Resimcilik incäzanaatı / 
Изобразительное искусство”.

İlk sözlüü hahırladılar BAM zaamet-

çileri Mariya KOPUŞÇUylan Tatyana 
KİRÄKOVA hem Kıpçak “Boris Yana-
koglu” lițeyin gagauz dili hem literatu-
rası üüredicisi Svetlana TODOROVA.

“Gagauzça-rusça sözlük. 5-12 klas-
lar / Русско-гагаузский словарь. 5-12 
классы” kiyadında toplu 10 bin laftan 
zeedä, angılarını hazırlayannar topla-
mışlar gagauz folklorundan, üürenmäk 
kiyatlarından hem büünkü kullanılan 
gagauz dilindän.

İkinci sözlüü hahırladılar Merkezin 
bilim zaametçileri İrina RİŞİLÄNnan 
Mariya KOPUŞÇU hem resimci Vla-
dimir TOPAL.

Sözlüklerin çoyu Gagauziyanın üü-
redicilik kuruluşların bibliotekalarına 
verilecek.                  Fotolar: gbm.md

İki sözlük biri-biri ardı geldi
Gagauziyanın Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma Merkezindä (BAM) bir 

ayın içindä oldu prezentațiya iki eni sözlää. 
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Kişinevda XVIII-ci Etnofestival oldu
Ceviz ayın (sentäbari) 15-dä Kişinevun “Ştefan-çel-

Mare” parkında oldu sıradakı “Çeşitliktän birleşmäk” 
adlı XVIII-ci Respublika Etnofestival, angısında gagauz 
milletin (diil etnosun!!!) insannarı da pay aldılar. XVIII-
ci Etnofestivalindä Gagauzların aulunu Gagauziya kultura 
Upravleniyası hem Modova gagauzların cümne kuruluşu 
ortak hazırladılar.

Musaafirlerä deyni Gagauz oyunnarını hem adetlerini 
gösterdilär Kongaz küüyün kultura Binasının zaametçileri hem 
“Düz Ava” ansamblisinin artistları.

Gagauz auluna musaafir geldilär Moldovada Evropa Birliin 
Moldovada Büükelçisi Pirkka TOPİOLA, Gagauziya Başkanı 
hem Moldovanın etnikaarası ilişkilär Departamentın temsilci-
leri.

XVIII-ci Etnofestivaldä pay aldı Moldova Parlamentın spi-
kerı Zinaida GREÇANAYA.

Not. XVIII-ci Respublika Etnofestivalini hazırladı Mol-
dovanın etnikaarası ilişkilär Departamentı birliktä Ki-
şinevun primariyasınnan hem Etnokultura kuruluşların 
Koordinațiya Sovetinnän

ABD kultura Gününü sțenadan açtı 
Moldovada ABD Büükelçisi Derek J. 
HOGAN (Dereck J. Hogan). Sora in-
sannara danıştı Gagauziya Başkanı İri-
na VLAH.

Bu sıraya gelennerin vardı kolaylıı 
datmaa amerikan imeklerindän, tanış-
maa onnarın literaturasınnan hem mu-
zıkasınnan, siiretmää bir kinoyu.

Komratta Amerika kulturası günü
Ceviz ayın (sentäbri) 13-dä Komrat kultura Binsının önündeki meydanda seftä geçti Amerika Birleşik Devletle-

rin (ABD) kulturası günü, angısını oldu Moldovada ABD Büükelçilii tarafından yapılan amerika kulturası günnerin 
çerçevesindä.

Ayırıca, burada erleştirilän çadırlar-
da, gösterildi o proektların sonuçları, 
angıları başa çıkarıldı ABD yardımın-
nan. Bundan kaarä meydana getirildi iki 
yangın sündürmäk maşınası hem mini-
busta kriminalistika laboratoriyası, an-
gılarını amerika Moldovaya baaşlamış.

Kendi stendını koydu “GAGAUZ-
LUK” Cümne Birlii dä, neredä sergi-
lendi ABD yardımınnan bu Birlik tara-

fından hazırlanan gagauz kulturasının 
altın fondunun “Gagauzların kayıp olan 
dilinin hem kultura adetlerinin Moldo-
vada korunması” adlı 3 bilim kiyadı 
[1-ci kiyat (“Gagauz halk masalları”, 
“Gagauz Folk Tales”, “Poveşte popu-
lare găgăuze”, «Гагаузские народные 
сказки»); 2-ci kiyat  (“Gagauz türkü-
leri, söleyişleri, bilmeceleri”, “Gagauz 
songs, Proverbs, Riddles”, “Cântece, 

proverbe, ghicitori găgăuze”, «Гагауз-
ские песни, пословицы, загадки»); 
3-cü kiyat (“Gagauz yortuları, adetleri, 
sıraları”, “Gagauz Holidaays, Customs, 
Riters”, “Sărbători găgăuze, tradiţii, 
obiceiuri”, «Гагаузские праздники, 
обычаи, обряды»)].

Not. Bu günnär geçtilär Belț, 
Kaul, Kişinev, Soroka, Taraklı hem 
Tiraspol kasabalarında da.

“TÜRKİYA-
-GAGAUZİYA
KARDAŞLII”

Komrat M.K.ATATÜRK bibli-
otekası “TÜRKİYA-GAGAUZİYA 
KARDAŞLII” adlı esse yarışması-
nın açıklamasını bildirer!

YARIŞMA KURALLARI:
Yarışmaya katılannar 15-35 yaş 

arasında lääzım olsunnar.
Yazı dili – gagauzça.
Yazı büüklüü – 1-3 sayfa A-IV 

word formatında,12-ci şrift. 
Yazılar Canavar ayın (oktab-

ri) 10-na kadar vasılısa-tan@maıl.
ru adresinä lääzım yollansınnar yada 
Komrat M.K.ATATÜRK bibliotekası-
na getirilsinnär.

Yazının sonunda katılımcının adı, 
laabı, iş/üürenmäk eri, telefon nomeri 
lääzım olsun.

Ödüllär Türkiye Yunus Emre İnsti-
tutu tarafından verilecek.

Başka bilgilär için: tel. 0298 22143
Komrat M.K.ATATÜRK

bibliotekası


