
Kasımın 10-da Moldova Türkiye Büükelçiliindä 
anıldı Türkiye Respublikasının kurucusunun hem bü-
tün Türk dünnääsının Atasının hem da XX-ci üzyılın 
en anılmış liderin Mustafa Kemal ATATÜRKün raa-
metli olması Günün 81-ci yılı.

Anma sırasına katıldılar Türkiye Büükelçiliin hem 
TİKA Kişinev programaların Koordinatorluunun perso-
nalı, Türkiye Büük Millet Meclisi (Türkiye Parlamentı) 
deputatı, Gagaiyaya V-ci Halklararası “Invest  Gagau-
zia-2016” investiţiya forumuna gelän türk iş adamnarı, 
politikacılar hem da Moldovada yaşayan türk vatandaşları.

Sıra balşadı saat 09-05-tä (bu kıpımda 1938-ci yılın 
Kasımın 10-da durgunmuş Mustafa Kemal ATATÜRKün 
girgin hem raatsız ürää). Yavaşıcık yarıya indirilän Türki-
ey Bayraanın önündä bir minutluk saygı duruşundan sora, 
Büükelçilää gelän insannar Türkiye Respublikasının Milli 
Marşını (Gimnasını) çaldılar. Sora da hepsi insannar Tür-
kiye Büükelçiliin önündä bulunan ATATÜRKün byustuna 
saygıylan çiçek koydular.

Anmak sırası Büükelçilliin toplantı salonunda ilerledi. 
Burada Moldova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖKMENSÜ-
ER salonda bulunannara ATATÜRK hem Türkiye için kısa 
bir sözlän danıştı. 4-cü sayfa
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Çadırdan “Keten zenginnii”

Çadır kasabasının Uşak yaratmak Merkezin “L” adlı Modalar Teatrusu genä sevindirdi gagauzları hem 
dünnäyi eni gagauz milli rubaların kolekțiyasınnan. Bu kerä kolekțiyanın adı – “Keten zenginnii”. Keten 
platlarını temelä alarak hazırladı onu  Modalar Teatrusunun öndercisiykası Lidiya İvanovna TODİEVA. 
Bu gözäl zenginniklän taa yakından tanışasınız deyni, sizä paalı okuycular, 2019-cu yılın Orak ayın (iyül) 
16-da yaptık kolekțiaynın fotosesiyasını. 8-ci sayfa

KASIM günü, “Canavar yortu-
ları”nan hem “Hederlez” yortusun-
nan bilä, sayılêr gagauzların 3 en 
büük milli hem maanalı yortula-
rından birisi. O bakılêr Kasım ayın 
(noyabri) 7-dä. Evel, iki ţıklalık halk 
kalendarinä görä, Kasım gününnän 
gagauzlarda kış başlardı.

Bu gündä çorbacılar çobandan ko-
yunnarı ayırêrlar hem getirerlär onnarı 
evä. Evel sa koyunnarı yazlıklardan kış-
lalara geçirärdilär, çobannarlan hem çı-
raklarlan esapları kapadardılar. Çoban-
nan ekinnän yada fulkaylan (biyaz ekin, 
banatka), ya boodaylan, ya papşoylan 
yada ikisinnän bilä ödeşärmişlär. Bun-
dan sora çobannarlan enidän annaşar-
mışlar, da Hederlezdä, açan gagauzlar-
da yaz başlardı, koyun sürülerini onnara 
verirmişlär. Şindi da bu adet bozulmadı. 
Kimin var koyunu o genä onnarı çobana 
Hederlezdä verer, Kasımda da evä alêr.

Kasım günündä insannar için 
“Adanmış Kurban”, “Steonuzluk Kur-
banı” hem “mal saalıı için” da “Allah-
lık Kurbanı” kesiler yada veriler.

Kasım gününädän lääzımdı tarlalar 
sürülü olsun hem güzlüklär ekilsin.

Kaynak: “Gagauzların kayıp olan 
dilinin hem kultura adetlerinin Mol-
dovada korunması” 3-lü kiyat (3-cü 
kiyat – “Gagauz yortuları, adetleri, 
sıraları”, “Gagauz Holidaays, Cus-
toms, Riters”, “Sărbători găgăuze, 
tradiţii, obiceiuri”, «Гагаузские 
праздники, обычаи, обряды»).

4-cü sayfa

Gagauziyanın Kongaz küüyün 
kardaş primariyası olan Türkiye 
Konya Selçuklu Belediyesinin (pri-
mariyasının) Dış ilişkileri müdü-
rü Ayhan GÜRBÜZERin teklifinä 
görä, Canavar ayın (oktäbri) 23-dä 
kongazlı Akademik Todur ZANET, 
bu kasabaya bir dostluk hem kar-
daşlık vizitı yaptı.

Kasımın 7-si – 
Kasım yortumuz!

Türkiye Büükelçiliindä
ATATÜRKün ölüm Günü anıldı

Primariyaylan 
Belediye arasında 
kardaşlık ilerleyecek
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Moldovanın Üüsek Daavacılık 
Palatası dört kandidattan Aleksandr 
STOYANOGLUyu Moldovanın Baş 
prokurorunu seçti.

Kasım ayın 28-dä Aleksandr STO-
YANOGLU Moldovanın Üüsek Da-
avacılık Palatasının önündä incelemä 
konuşmalarda 74,22 ball kazandı.

Kasım ayın 29-da Moldova Pre-
zidentı İgor DODON imzaladı izini, 
angısına görä Aleksandr STOYA-
NOGLUnun Baş prokuror seçilmesi 
temelleştirildi.

Kasım ayın 12-dä Moldova Parlamentı 63 oylan yıktı 
Maya SANDUnun Pravitelstvosunu. Bu iş için, birleşip, 
oy verdilär Soțialist hem Demokrat deputatlar.

Maya SANDUnun Pravitelstvosunu yıkmaa deyni teklif 
etti Moldova Soțialistlär partiyası. Ofițial sebep buna oldu 
o, ani Kasım ayın 8-dä Moldova Pravitelstvosu aldı üstünä 
sorumnuu “Prokuratura için” Zakona diiştirmiklär yapmaa 
da olsun kolayı Premyer-ministru kendisi teklif etsin Mol-
dova baş prokurorun kandidaturasını.

Moldovada genä Pravitelstvolar diişti

Kasımın (noyab-
ri) 8-9 günnerindä 
Komratta geçti V-ci 
Halklararası “In-
vest  Gagauzia-2019” 
investiţiya forumu, 
angısında pay al-
dılar 13 devlettän 
delegațiyalar. Bu 
delagațiyaların ara-
sında en büüktü 
Türk işadamnarın 
delegațiyası.

Gagauziya Başkanı 
İrina VLAHın açılış 

İlktän Maya SANDUnun yıkıldı

Kasım ayın 14-dä Moldova Parlamentın Soțialistlär 
hem Demokratlar partiyaların deputatlarının 62 oylan 
Moldovada eni Pravitelstvo kabledildi.

Bu olylamaklan Moldovanın eni Premyer-ministrusu oldu 
Moldova Prezidentın danışmanı 47 yaşındakı İon KİKU.

Bu Pravitelstvoda ekonomika hem infrastruktura minist-
rusu oldu beş ay geeri Gagauziyaya emin verän Gagauziya 
Başkan yardımcısı Anatoliy USATIY.

Sora İon KİKUnun kuruldu

Aleksandr
STOYANOGLU
Moldovanın Baş
prokuroru ayırıldı

Gagauziyanın eski Başkanı Di-
mitriy KROYTOR oldu Moldova 
Respublikasının Türkiye Respubli-
kasında Büükelçisi.

Bu iş kuvedä geçti Kasım ayın 25-
dä Moldovanın “Monitorul Oficial” 
nomerindä bu uurda Moldova Pravi-
telstvosunun Kararının tiparlanmasın-
dan beeri.

Kutluca olsun, paalı Büükelçi hem 
umut ederiz, ani Canabinizin Ankarada 
çalışmaları taa üüseklerä kaldıraceklar 
Moldovanın hem Gagauziyanın bay-
raklarını hem Moldova-Türkiye ara-
sında ilişkileri.

Not. Dimitriy KROYTOR Ga-
gauziya Başkanı oldu 1999-2002-ci 
yıllarda. Başarmadaan kendi man-
datını Canabisi, ozamankı komunist 
partiyasının baskısından, kuvettän 
atıldı da, Moldovanın Büükelçisi 
olarak, Şveyțariyaya gitti.

Moldovanın Türkiyedä 
eni Büükelçisi var

Canavar ayın 29-30 günnerindä olan Poyraz 
Makedoniyanın Respublikasının Konstituțiya 
sudun toplantısında bu sudun başına türk olan 
sudya Salih MURAT Başkan seçildi.

Sudya Salih MURAT 53 yaşında bir yurist. 
2012-ci yıldan beeri Poyraz Makedoniya 
Konstituțiya sudun azası olarak çalışêr hem bu 
sudun ilk hem tek olan türk sudyası. Çalışmak za-
manında Moldova Respublikasının Konstituțiya 
suduna da vizit yaptı.

Dünnää Musluman yuristlär Birlii önetim 
Kurulu hem Strazburg İnsan Hakları Konseyin 
azasıdır. 

Poyraz Makedoniya Konstituțiya sudun Başkanı türk oldu

Gagauziyada V-ci Halklararası “Invest 
Gagauzia-2019” investiţiya forumu geçti

sözündän sora Forumda pay alanna-
ra danışmak nasaatı tuttular Moldova 
Prezidentın ekonomika soruşlarında 
danışmanı Elena GORELOVA, Mol-
dova Türkiye Büükelçisi Gürol SÖK-
MENSÜER hem Rus Federațiyasından 
Oleg MELNİÇENKO. Bu sözlerdän 
sora Forumun plenar toplantıları oldu.

İki gün çalışmalarda Forumda tür-
lü proektların tanıdılaması yapıldı. O 
proektların birisinin “Recep Tayyip 
ERDOĞAN üüredicilik kompleksı” 
için annatı Türkiyenin Türk İşbirlii 
hem Koordinaţiya Agenstvosu Baş-

kannıın (TİKA) Kişinev TİKA prog-
ramaların Koordinatoru Selda ÖZ-
DENOĞLU.

Forumda investiţiyalar için birkaç 
ön annaşma imzalandı.

Gagauziyada İnvestiţiya forumnarı 
yapılêr Gagauziyanın dünnäädä imecını 
üüseltmäk, avtonomiyanın investiţiya 
uurunda kuvedini göstermäk hem bu-
rada biznesı götürmää deyni uygun du-
rumu yaratmak için.

Not. Halizdän, sıraya görä, bu 
lääzımdı olsun Gagauziyanın VIII-ci 
Halklararası investiţiya Forumu, zerä 
ilk bölä Forum yapıldı 2012-ci yılda. 
Ama neçin sa eni kuvetlär tekerlää 
enidän döndürmää başladılar.
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Kasım  ayın 12-dä Mariya MARUNEVİÇ adına Bilim-aaraştırma Merke-
zindä (BAM) oldu bir tombarlak masa, ani adandı Moldaviya SSRın içindä 
Gagauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikasının (GASSR) kurulmasına.

Tombarlak masada pay aldılar “Gagauz Halkı” milli akıntının azaları hem Ga-
gauz Avtonom Sovet Soțialist Respublikasının kurulmasının aktivistleri Pötr BU-
ZACI, Georgi KALÇU, Pötr FAZLI, Mihail KENDİGELÄN, Grigoriy RADOV, 
Todur MARİNOGLU, Leonid DOBROV, Nikolay PEYOGLU, İvan BURGUCU 
hem başkaları.

Dokladlarda hem diskusiyalarda annadıldı hem urgulandı GASSRın 
kurulmasında“Gagauz Halkı” milli akıntının hem bütün Gagauziya insannarın 
rolü hem, bakmadaan ona, ani ozaman Moldova kuvetlerin tarafından Gagauz 

30 yıl geer 1989-cu yılın Kasımın 12-dä Gagauz Halkın Üstolan Syezdında
kabledildi “Moldaviya SSRın içindä Gagauz Avtonom Sovet Soțialist
Respublikasının kurulması için” Deklarațiya hem “Gagauz Halkın Üstolan 
Syezdın deputatlarının hepsi SSRB halklarına” Danışma

Avtonom Sovet Soțialist Respublikası tanınmadı, GASSRın kendisinin Gagauzi-
ya avtonomiyasının kazanmasında rolü büük oldu.

Gagauz Respublikasının vițe-prezidentı Pötr BUZACI annattı nicä o yıllarda 
işledi  gagauz devletliini temelä koymaa deyni Moldovada kurulan komisiyası.

Tombarlak masanın sonunda alındı karar nasaat etmää Gagauziyanın 
öndercilerinä, ani 1989-cu yılın Kasımın 12-si gagauz halkın istoriyasında özel 
bir data olarak kabledilsin. Bundan karä Bilim-aaraştırma Merkezindä teklif 
edildi 1989-cu yılın Kasımın 12-dä olan Halkın Üstolan Syezdın materiallarını 
bir kiyatta tiparlamaa, Komrat Devlet Universitetına hem Gagauziya üüredicilik 
Upravleniyasına da – gagauz halkın istoriyası, kulturası hem adetleri üürenmäk 
programasına koymaa bu olaylan ilgili materialları.

Gagauz Avtonom SSRın kurulmasının 30 yılına tombarlak masa

(Deklarațiyayı hem Danışmayı, patret olarak, tiparlêêrız “Ana Sözü” gazetasının 1989-cu yılın Kasım ayın (noyabri) 19-dan nomerindän)
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(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)

Türkiye Büükelçiliindä
ATATÜRKün ölüm Günü anıldı

Nedän sora da Kongaz Süleyman 
DEMİREL lițeyin üürencileri sıra-
ya uygun bir konțert gösterdilär hem 
Büükelçilää ATATÜRK resimini baaş-
ladılar

Bundan sora da gagauz Akademik 
hem poet Todur ZANET okudu ATA-
TÜRKün ölüsünä adanmış kendisinin 
peetini “O benim da Ulu ATAM”.

Mustafa Kemal ATATÜRKün ra-
ametli olması Günün 81-ci yılında 
salonda bulunannara danıştı Türkiye 
Büük Millet Meclisi (Türkiye Parla-
mentı) deputatı Yüksel ÖZKAN.

Sora da hepsi isteyennär, açık 
mikrofona çıkıp, titireyeräk seslän 
hem gözlerindän akan yaşlarlan ATA-
TÜRK için kendi duygularını hem ba-
kışlarını açıkladılar hem da onu can-
dan andılar.

O benim da Ulu ATAM
                Mustafa Kemal ATATÜRKä
Ey, Atam, Bobam,
                gel da bak benim milletimä!
O da – Sän! Senin gibi kula, maavi gözlü,
Sän! Senin gibi girgin, derin köklü,
emin basmaz, hodul hem pak üzlü,
senin gibi o! Hey, hey Oguz oolu,
Sana büünkü peetim, türküm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
     Atatürküm...

Zor vakıtta bol elini sän uzattın,
insanından alıp bizä verdin,
kardaş payı yaptın hem acıdın,
dizdän ayaa sözünnän kaldırdın,
karannıktan aydınnıklaa çaardın,
İstanbuldan bizi da düşündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
     Atatürküm...

İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi –
te ozaman bakışlan fikirlär diişti,
ruhta, canda kuvet kaavileşti!
O yardımınnan biz soluk aldık,
millet olduk, millet kaldık,
Sän, Canabin, bunu ölä gördün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
     Atatürküm...

Uşakları bakıp, seçip, sän ayırdın,
memleketä liţeylerä aldın,
milletimä şafklı yolu açtın,
bilgiylän bilgiçlii cömert verdin, 
insan ettin... Etiştirämedin...
Üüsüz brakıp, gittin, sündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
     Atatürküm...

Otuzsekizdi yıl, o Kasımın 10-nu urdu, 
saat beş minut ona durdu,
Ulu Önder gözlerini yumdu,
raatsız ürek raatlıı buldu,
dünnä sustu, soluk dondu... hem uultu.
Yakar yaşlar yakêr! Acı bir gün...
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
     Atatürküm...

O gün, Atam, heptän,
  sän sonsuzlaa vardın,
Bizi yasta hem kahırda braktın,
Göktä sünmäz o yıldızın! Adın –
hergün “eni güneş gibi hep duacek”, 
Senin o işlerin örüyecek
hem “Ne mutlu türküm deyenä”
       hep ötecek,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
                        Atatürküm yaşayacek...

Büün Türkiyemin 
             Al Bayraanın yanında 
benim da bayraam sallanırsa,
Ana dilim hep şıralı hem da sesli 
akarsa,
Gagauzda Gagauzluk taa hep yaşırsa, 
Bunda senin en büük kıymetin,
Türklerin Atası,
         halkımın Atası, Büüyüm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, 
     Atatürküm...

Todur ZANET, 10.11.2014 y.

Vizit zamanında Todur ZANET 
kasabanın gözelliklerinnän hem Sel-
çuklu belediyesinnän tanıştı hem da 
Konya Selçuk Universitetın jurna-
listika fakultetın studentlarına bir 
lekțiya okudu.

Vizit başladı ondan, ani ev saabi 
çorbacı hem paalı dostum Ayhan GÜR-
BÜZER Canabisi götürdü beni Selçuk-
lu rayonun Sille küüyünä. Bu küüyün 
1700 yıllık bilinän istoriyası var.

Burada, küüdän kaarä, yakından 
tanıştım evelki bir kliseylän, ani ku-
rulmuş taa 327-ci yılda Arhangel Mi-
hayılın adına. Büünkü gündä bu klisä 
muzey olarak kullanılêr.

Sora yolumuz bizi getirdi dünnäädä 
en büük olan “Konya Tropikal Kele-
bek Başçası”na. Ömürümdä ilk kerä 
bölä bişey gördüm. Kapalı bir başçada 
üzlärcä kelebek uçardı hem, doorusu-
nu sölemää lääzım, o uçuş hem yanım-
da olan Ayhan GÜRBÜZERin raatlıı 
benim da üreemä sıcak bir raatlık kon-
durdu. 

Bu raatlıklan da Konya Selçuklu 
Belediyesinä geldik hem saygılı Dış 
ilişkileri müdürün odasında, Türki-
yemizin hem Selçuklu Belediyesinin 
Bayraklarının arasında duvarda asılı 
olan Konya Selçuklu Belediyesinin 
(primariyasının) Dış ilişkileri müdür-
lüü logosunun, angısının dolayında 
11 dildä yazılı Kurandan bir yazı “...
hem sizi milletlär hem soylar halına 
koydık, ki biri-birinizi kolayca tanıya-
sınız...” sözleri, yanında Selçuklu pri-

mariyasının çalışmalarında hem onun 
dünnääda kardaş primariyaları için 
bilgilär kablettim. Ayrıca paalı Ayhan 
GÜRBÜZERlän lafettik Kongaz kü-
üyün primariyası hem Selçuklu Bele-
diyesinin arasında ileri dooru dostluun 
hem kardaşlıın ilerlemesi için yapıla-
cek kultura hem başka uurda işleri.

Konuşmamızın sonunda bän baaşla-
dım ev saabisinä GAGAUZLARI hem 
GAGAUZLUU annadan kiyatlarımı 
hem da verdim “Ana Sözü” gazetanın 
birkaç ekzemplärını. Paalı Selçuklu 
Belediyesinin Dış ilişkileri müdürü Ay-
han GÜRBÜZER da baaşladı bana Be-
lediyenin baaşışlarını hem bir kutuda 
erleştirilmiş tropikal kelebää.

Sora yollandık Konya Selçuk Uni-
versitetına, neredä bizi artık beklärdi 
jurnalistika fakultetın gazetacılık bölü-
mün başı Prof. Dr. Bünyamin AYHAN 
hem studentlar. Onnara bir saatlık 
lekțiyada annatım gagauzları hem ga-
gauz dilindä presayı.

Bundan sora saygılı Ayhan GÜR-
BÜZER geçirdi beni hızlı trenä, an-
gısınnan, Konyandakı bir günnük can 
sıcaklıınnan üreemdä, Türkiyenin baş 
kasabsına Ankaraya gittim.

Akademik Todur ZANET

Primariya hem Belediye arasında 
kardaşlık ilerleyecek

(Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada)
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Annayasınız deyni naşey o Kukla 
Festivali, lääzım 9 günä atılasınız bu 
çirkin hem potreli dünnäädän, neredä 
durmamayca cenklär gider, teroristlär 
insannarı öldürer, kuvettä bulunan-
nar, payaklar gibi, biri-birlerini iyer, 
insannar, erlerindän kopup, çorlan 
gibi ordan orayı urulêr, her taraftan 
kıyamet kopêr (bu belaları var nicä 
durmamayca sıralamaa) da dalasınız 
ray gibi gözäl, büülü hem raat uşak-
lık dünnääsına, neredä bu kara belalar 
yok, neredä sadecä açık candan gelän 
inannar var. Bakasınız o uşakların 
gözlerinä, ani halizdän inanêrlar ne 
olêr sțenada. Taa doorusu diil sțenada, 
ama zalda, zerä uşaklar olêrlar spek-
taklinin aktörları, katılêrlar dialoglara, 
kuklalara nasaat vererlär, kendi harak-
terlarını açıklayarak açıktan hem doo-
rudan cuvap ederlär o suruşlara, angı-
larınnan onnara danışêrlar personajlar.

Hiç unutmayacam o cuvabı, açan bir 
spektaklidä personajın birisi sordu öbür 
personaja “Sän bilersin mi iinäylän 
dikmää?” da zalda bulunan kızçazlar 
başladılar baarmaa: “Bän blerim! Bän 
bilerim!” Açan bu seslär sustular, arka 
sıralardan bir çocuk açık hem, bana kal-
sa biraz sert, dedi: “Bän bilmeerim!” 
Nekadar adamnık vardı bu sestä!

Var nicä demää, ani Kukla 
Festivalindä kendi ustalıını gösterän 
aktörlar da, personajların ömürünü ya-
şardılar, oonarlan duardılar, onnarlan 
enilenärdilär. Buna da baaşış olardı 
o, ani uşakların çoyu, onnarı halizdän 
inanıp, kimi spektaklilerä ikincilää da 
gelärdilär.

Festivaldä pay alan teatrular spek-
taklileri göstermärdilär sade “Tiyatro 
Tempo”nun sțenasında. Festivali hazır-
layannar düşünmüştülär onu da, ani Fes-
tivali siiredicilerin yanına da götürmää. 
Onuştan spektaklilär gösterildi Ankara 
bölge primariyaların kultura Evlerindä, 
şkolalarda hem uşak başçalarında, Uni-
versitetlarda, alış-veriş merkezlerindä, 
kasaba dışında rayonnarda.

Okuycu annasın deyni ne büülü 
teatru gösterileri vardılar o günnerdä 
uşaklar için Ankarada eridir, bilgi için, 
onnarın adlarını açıklamaa: “Şen ayı-
cıklar” (gösterän: Alma-Ata Devlet 
Teatusu, Kazahstan), “Kırmızı take-
li kız” hem “Mister R-r-r” (gösterän: 
Teatralna Masternaya Kukla Teartu-

su, Kiev, Ukrayna), “Padişah olmaa 
istämeyän aslan” (gösterän: Alaniya 
Beledye Teatrusu, Türkiye), “Dum-
pu Dinku” (gösterän: Ane Katherine 
Klatt Fifuren-Theater, Germaniya), 
“Dünnäädakı en gözäl şey” (gösterän: 
Genç Sahne, Ankara, Türkiye), “Aaç 
sendviç” (gösterän: The Train Theatre, 
İzrail). Hem, belliki, festivalin ev sa-
abilerinin “Tiyatro Tempo”nun spek-
taklileri: “Fokus-pokus”, “Mutlu ke-
lebek”, “Uçmak 
ö z g ü r l ü k t ü r ” , 
“Gök malika-
ya konak geldi” 
“İi ki duudun, 
Karagöz”, “Bre-
men orkestrası”, 
“Tozlu kiyatlar”.

Ama sanma-
yın, ani “5-ci 
Halklarası Anka-
ra kukla Festiva-
li” sadä uşaklar 
içindi. Avşamna-
rı büüklär için da 
spektaklilär var-
dı. O spektakli-
lerin arasında düşüncelerä atan, göz 
yaşları döktürän hem ürek atışlarını 
sıklaştıran spektaklilär: “Ana ürää” 
hem “Romeoyaln Culyeta” (gösterän: 
Alma-Ata Devlet Teatusu, Kazahs-
tan), “Sokratın son gecesi” (gösterän: 
“Tiyatro Tempo”, Ankara, Türkiye) 
hem da “Naif bey hem onun izmet-
çisi” (gösterän: Naif Kompaniyası, 
Türkiye).

Bundan kaarä uşaklara “Mime-
Ses Pantomimo Gösterisi” (gösterän: 
Onur KAYA, Türkiye) hem ip kuklala-
rın “Kukla karnavalı” (gösterän: Hadi 
Poyrazoşlu Tiatrosu, Türkiye) gösteril-
di. Ama nesoy Festival fokussuz olur! 
Belliki “Magik Show” fokuslar da oldu  
(gösterän: Kerem Eser Show, Türkiye).

Teatru kukla zanaatlarınnan 
ilgilenän uşaklara, studentlara hem 
herkezinä isteyennerä Festival 
çerçevesindä “Çalışma Atolyeleri” 
yapıldı: “Anna TUKCKERMANN-
nan kukla teatrusu yazım atolyesi” 
(götürän: Anna TUKCKERMANN, 
Germaniya), “Keramika maskaların 
yapılması atolyesi” (götürän: Artosfer 
Sanat Evi, Türkiye), “Keçi inadı” çanta 
keçelemä atolyesi” (Türkiye), “Güüdä 

tanțları hem kukla teatrusu” (Germani-
ya), “Ortak soluk atolye çalışmaları” 
(götürän: Kiril SMİRNOV, Rusiya), 
“Pantomimoda kesin nokta” (Türkiye), 
“Güüdä perkusiyası” (Türkiye).

Festival çerçevisindä iki pek gözäl 
sergi açıldı hem bir da “Boyalı kuş 
konțerti” adlı büünkü muzıka konțerti 
yapıldı. 

Sergilerin birisi: “Tiyatro Tempo” 
binasında düzennenän “Bän zanaatçı-

yım” uşakların resim sergisi (hazırla-
yannar: Marina ÇITAK – Zebra grup, 
Esma TOPAL). 

İkincisi da: Ankaranın büük bir 
alış-veriş merkezindä açılan “Kukla-
lar, kuklacılar” patretlär sergisi, ani 
duumuş bir kuklacının (Halük YÜCE) 
hem patretçiin (Semih YOLAÇAN) 
ortak çalışmasınnan.

Festivalin 9 günü bir kıpım gibi 
geçti. Festival için canımdan taşan 
duygularımnan paylaştım Yugoslavi-
yanın parçalanmasından sora kurulan 
Karadaa devletindän gelän anılmış 
aktörlan Davor DRAGOJEVİÇlan. O 
da bana dedi: “Sän bilersin mi, kuk-
la teatrularınnan pek meraklanêrım! 
Kendim da Kukla Teatruları Festival-
leri yapêrım, am bölä üüsek uurda hem 
dolu-dolu hem meraklı spektaklileri 
çoktan görmedim!”

Saa olsunnar bu gözäl yortuyu bana 
hem şindi gazetamızın sayfalarından 
okuycularımıza baaşlayannar “Tiyatro 
Tempo” teatrosunun hem da Festivalin 
direktoru Marina YÜCE hem bu teat-
runun rejisöru Halük YÜCE.

Akademik Todur ZANET,
dramaturg hem rejisör

Not 1. Ankara “Tiyatro Tempo” 
teatrosu 1984-cü yılın Kırım ayın 
(dekabri) 7-dä açıldı hem bu yıl 35-
ci yıldönümünü kutlêêr. Ona çok 
yıllar hem teatru kolektivına uzun 
ömürlän saalık hem başarılar dile-
riz.

Not 2. “Tiyatro Tempo” teatrosu 
1985-ci yıldan beeri taa çok uşaklar 
için kukla spektaklileri koyêr hem 
isteyennerä bu uurda yardımcı olêr. 
Teatrunun halklararası standart-
lara çalışmasını gösterer o, ani bu 
teatru dünneyin herbir köşesindä 
Festivallerä buyur ediler hem ora-
larda büük ödüllär alêr. Teatrunun 
direktorunu hem rejisörunu çok 
kerä o Festivallerin jüri başkannıı-
na çaarêrlar.

Özel not. “Tiyatro Tempo” te-
atrusunun rejisöru Halük YÜCE, 
1954 yılında duudu hem 38 yıl te-
atruculuk yapêr. Onnardan 28 yıl 
kukla teatru pyesaları yazêr hem 
kendi elinnän spektaklilerä deyni 
kuklaları yapêr. Kukla teatrusu 
üzerinä Amerika Universitetında 
Magistraturayı başardı. 2003-cü 
yıldan beeri çeşitli Universitetlarda 
üüredicilik eder hem kukla uurun-
da atolyelär yapêr.

“Tiyatro Tempo” artistı hem 
kulacısı Marina YÜCE, 1993 yıl-
da Moldova Devlet Universitetın 
rus filologiya fakultetını başardı. 
Hep ozaman 1991-1994 yılarında 
Moldovanın Devlet incäzanaatlar 
Universitetın teatru fakultetında 
üürendi. 1994-2000 yıllarında Mol-
dova Tele- radio- kompaniyasının 
radiosunda kolverim yaptı hem 
“DEMİLUN kukla tearusu”nda 
kuklacı olarak işledi. 2000-2003 
yıllar arasında Ankara Universi-
tetı DTCFnda rus dili hem litera-
turası fakultetında Magistratura-
da üürendi. 2005-2006 sezonunda 
“Tiyatro Tempo” teatrusunun 
kadrosuna girdi.

“Tiyatro Tempo” teatrusunda 
çalışêrlar: kukla yapımcısı hem di-
zaynerı Savaş BAYRAM, aktör hem 
kuklacı Şirin Ceylan ÖZEN, halk-
lararası ilişkilär sorumnusu Yuli-
ana BAYRAM, tanıtım hem presa 
spețialistı Sevgi Pınar ÖZEN GÜN-
GÖR.

Ankarada 5-ci Kukla teatruları Festivali geçti
Gazetamızın geçän nomerindä biz haberledik, ani Canavar ayın (oktäbri) 19-27 günnerindä Türkiyenin baş kasabasında Ankarada oldu “5-ci Halklarası 

Ankara kukla Festivali”, angısını hazırladı hem geçirdi Ankara “Tiyatro Tempo” kukla teatrusu. Festivaldä pay aldılar 9 devlettän kukla teatruları, rejisör-
lar, dramaturglar, pantomimocular hem gözlemcilär. Gazetamızın baş redaktoruna da, Allahtan hem Ankara “Tiyatro Tempo” teatrosunun hem da Festivalin 
direktoru Marina YÜCEnin hem bu teatrunun rejisöru Halük YÜCEnin zaametlerinnän, bir kısmet düştü gözlemci olarak bu Festivaldä pay almaa.
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Nicä bildirdi “Onur” kompaniyanın 
önetim kurulu başkanı İhsan ÇETİN-
CEVİZ “Şindi proektı aslıya çıkamaa 
deyni burada 322 kişi çalışêr. Onnarın 
42-si Türkiyedän hem 282-si da Ga-
gauziyadan. Sora, işlär büüdüynän, 

Türkiye kompaniyası Komrat çevrä yolunu yapêr

işä taa insan alacez. Labaratoriyalar-
da, kamionnarda, spețtehnikada hem 
kufnedä gagauzlar işleerlär. Bu proektı 
2021-ci yılda başa çıkaracez”.

Proektın menecerı Kenan KÖSE 
açıkladı: “Biz hepsi tehnologiyalara 

uyêrız. Yol çok katlı olacek. Onun ya-
pılmasında kum hem beton kullanılacek 
hem altta taştan maasuz drenaj yapıla-
cek. Yola dört santim kalınnıında haşlak 
asfalt koyulacek hem onun üstünä dä 
beş santim kalınnıında çetinnetmäk için 
koruycu suuk asfalt erleştirilecek. Yol-
da altı köprü düzülecek. Yolun kenarla-
rında drenajlar hem suyu almak arıklar 
yapılacek, ne verecek kolayını tarlaları 
sellerdän korumaa”.

Maasuz yolun yapılmasına “Onur” 

Evropa rekonstrukțiya hem ilerlemä bankasının hem Evroninvestbankın 
verdii kreditlän (59,5 milion evro) Türkiyedän “Onur” kompaniyası Gagau-
ziyanın baş kasabasının dolayına en eni tehnologiyalara görä 19 kilometralık 
uzunnuunda çevrä yolu yapêr. Komrat çevrä yolu 2021-ci yolda başarılacek.

kompaniyası Gagauziyada kurdu 24 
saatta 240 ton beton yapan bir asfalt-
beton zavodu. Bu verecek kolayını 
yolcular işi durmadaan ilerletsinnär.

Çevrä yolun başarılması açacek 
yolu büük tonajlı kamionnara hem 
onnarı Komradın hem Bucak küü-
yün içindän geçmesini alacek, nedän 
sora kamionnar insannarı raatsız 
etmeyeceklär hem iç yolları bozmaya-
ceklar, te nicä şindi olêr.

Dimu ERİBAKAN

Canavar ayın (oktäbri) 23-dä 
Mariya MARUNEVİÇ adına bilim-
aaraştırma merkezi cümneyä tanıttı 
«Гагаузские школы в Молдавской 
ССР в 1957-1961 гг.: история и до-
кументы» adlı eni kiyadını. Onun 
avtorları Dr. Stepan BULGAR hem 
Dr. İrina KONSTANTİNOVA.

Kiyat kurulu iki paydan. İlk payda 
sölener Sovetlär Birliindä milli azın-
nıklar için devlet politakası için hem 
annadılȇr gagauz şkolalarına yol, ani 
başladı Moskvada 1948-ci yılda kuru-
lan Komisiyanın çalışması.

İkinci payında da veriler dokumentlär 
hem arhivdan materiallar, ani açıklêêrlar 
bu uurda gagauzların istoriyasını. 192 
sayfalık kiyadın tirajı 300 ekzemplär.

1957-1961 yıllarda işleyän
gagauz şkolaları için kiyat 24.11.2019 günü raametli oldu Rusiya Federațiyasının bilimdä 

kıymetli insanı, Moldova Bilimnär Aka-
demiyasının şannı akademii, Rusiya 
Federațiyasının Bilimnär Akademiyasının 
etnika arasında ilişkilär Merkezin başı, ga-
gauzolog, etnolog, soțiolingvist, etnopolito-
log hem istorik Prof. Dr. Mihail Nikolaeviç 
GUBOGLU.

Kaldırılma aylenin oolu, o bütün ömü-
rünü baaşladı bilimä hem bilim aaraştır-
malarına. Yaklaşık 30 monografiyann hem 
550-ya yakın bilim çalışmaların avtoru.

Kendi çalışmalarınnan büük katkılarda 
bulundu gagauzovedeniyaya da, göstereräk gagauzların kendibaşınalı-
ını.

Canabisinin büük zametleri  türkologiya uurunda da oldu. Son yıl-
larda onun kiyatlarının çoyu adanmıştı gagauzlaa, gagauzların istoriya-
sına hem kulturasına.

Topracıı ilin olsun...
“Ana Sözü” gazetanın redakțiyası

Maskvadan geldi acı haber...

2019-c yılın Canavar ayın (oktäbri) 27-dä Todur ZANETä Türkiyenin 
“Dünnää Söz Akademiyası”nın ödülü verildi.

Ödül verildi Ankara “Teatro Tempo” sțenasında, bu teatrunun göstredii “Sok-
ratesın son gecesi” kukla oyunundan sora.

PATRETTÄ: (soldan) Türkiyenin “Dünnää Söz Akademiyası”nın Başka-
nı Hayrettin İVGİN, teatrunun rejisöru Halük YÜCE, teatrunun direktoru 
Marina YÜCE, akademik Todur ZANET.

Todur ZANETä Söz Akademiyası ödülü

Bakmadaan ona, ani kongazlılar may 
bütün oyun 1:0 ilerdäydilär hem kendile-
rini taa kaavicä gösterärdilär, başküülülär 
matçın sonuna becerdilär toplanmaa da 
iki gol urmaa. Matç 1:2 bitti.

“Gagauziya Futbol Kuboo”
başküülü “Mayak” komandasında

Lääzım urgulamaa, ani “Gagauziya 
Futbol Kuboo” komandadan koman-
day geçän bir kubok olacek hem onda 
Kuboo kazanan komandaların adları 
yazılacek.

Seftä  olan “Gagauziya Futbol Kuboo”nu, Çadırda finalda “Kongaz” fut-
bol komandasını enseyip, Başküüyü (Kirsovo) “Mayak” komandası kazandı. 
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Kasım ayın (noyabri) 25-dä gaga-
uzlarda başlêêr Canavar yortuları. On-
nar sürterlär 6 gün, Kasım ayın 30-dan.

CANAVAR YORTULARI sayılardı 
en büük yortu gagauzların 3 en büük, 
en bakılan hem en maanalı milli yortu-
ların (“Canavar yortuları”, “Hederlez”  
hem “Kasım” ) arasında, ani sayılar-
mışlar gagauzlarda taa hristiannıktan 
ileri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı 
doorudan Allaa gibi büük sayarmış-
lar. İnanarmışlar, ani Canavar kendi 
kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem 
insan ara¬sında uygunnuu hem düzgün-
nüü, insannarın raat yaşamasını koruyêr 
hem, yannış adımnardan hem sapmalar-
dan koruyup, dooru yola koyêr. Onuş-
tan gagauzlar inanêr, ani kırda yabanıy-
lan buluştuynan insannarın uuru uyacek 
hem o günkü işleri islää gidecek.

Gagauzlara deyni Canavar yortuların 
en büük hem en maanalı olmasını gös-
terer o iş, ani o yortular diil bir günnük 
yortu, ama 6 gün bakılan bir yortu: 3 gün 
yaalıdan 3 gün da oruçtan (laf Kolada 
orucu için, ani başlêêr Kasım ayın 28-
dä). Canavar yortuları, Kasım ayın (no-
yabri) 25-dä çekedip, bu ayın 30-da da 
biterlär. Eskidän kimi insannar Canavar 
yortularını aftaylan bakarmışlar, zerä bu 
yortuları “bakêrlar Canavarlara, hayvan-
narı yabanılardan korumaa deyni”.

Yortunın bukadar gün bakılması gös-
terer onu, ani evellär gagauzlar, hayvan-
cı oldukları için, yaşamaları da, aaçlıktan 
ölmemeleri da ev hayvannarın saalıına 
baalıymış. Belliki, hayvannarın da en 
büük duşmanıymış canavarlar. Onuştan 
Canavarlara bukadar saygı gösterilirmiş 
hem büük maana verilirmiş. 

Ama gagauzlarda Canavar yortula-
rın bakılması hem sayılması başka bir 
sebeplän da ilgili: Gagauzların (Oguzla-
rın) peydalanmasını annadan legenday-
lan. Te o legenda: “Varmış bir halk. Pek 
akkılıymış hem pek çalışkanmış. Hay-
vancılıı da, zanaatları da becerärmiş. Kaa-
vi bir halkmış. Komuşularınnan da barışta 
yaşarmış, kavga etmäzmiş.

Ama gel-git vakıt, ansızdan gelmiş 
onun üstüna bir duşman ordusu. Büük 
bir cenk başlamış. Gecä-gündüz düüş 
gidärmiş. Oklar tolu gibi yaayarmış. 
Süngülär çivi gibi kırılarmış. Kılıçları 
etiştirämärmişlär bilemää. Alçaklarda 
kan gölleri pihtilenärmiş. Köşä-bucak 
ölü askerlän doluymuş. Yavaş-yavaş 
duşman ensemää başlamış. Hiç birini 
esir almaa istämemiş. Büüyünü-küçü-
ünü kıymış.

Salt bir çocuk kurtulmuş. O çocuu 
da, ayaklarını hem kollarını kesip, duş-
mannar bir ulu daa içinä atmışlar. Pek 
canabet duşmanmışlar onnar.

Hep ozaman daa içindä, uluyup, 
gezärmiş bir dişi Canavar. O uluyar-
mış, zerä hep o duşmannar kıymışlar 
onun yavrularını. Gezä-gezä razgelmiş 
bu Canavar çocuun üstünä. Sürüyer 
çocuu bir zapa, saklı erä. Başlêêr bak-
maa onu kendi yavrusu gibi. Besleer 
hem büüder çocuu. 

Geçer yıllar. Çocuk büüyer. Başlêêr 
o Yabanının yardımınnan daa kenarına 
çıkmaa, dolayları siiretmää. İnsannarı 

gördüünän, Canavar çekärmiş olanı 
daa içinä.

Ama bir günü, Yabanı ava çıktıı 
zaman, olan, tukurlana-tukurlana, daa 
kenarına yalnız çıkêr. Görerlär onu duş-
mannar. Da, bir ok atıp, öldürerlär onu.

Yabanı, avdan döndüünän başlêêr 
aaramaa olanı. Bulêr onu ölü. Kahır-
dan çekeder ulumaa. Bu ulumaktan 
duşmannar titremää başlêêr. Korkudan 
kaçêrlar bu topraklardan.

Geçer bir parça vakıt da duudurêr 
Canavar oniki uşak: onbir çocuk bir 
da kızçaaz. Büüdüynän, çıkêrlar onnar 
daadan kırlara. Kurêrlar bir senselä, 
da koyêrlar ona ad – OGUZ. Kendi 
bayraklarına da Canavar kafasını altın 
şiritlän dikmişlär” .

Bekim bu legenda beterinä da Cana-
var yortularında diil lääzım kullanmaa 
kesän, delän, deşän, yaran, saplayan 
(makaz, buçak, nacak, diiren, tırpan 
h.b.) gibi tertipleri. Ama, binnärlän yıl 
geçtiktän sora, açan Canavar yortusu-
nun aslı sebepi unudulmuş, bu yortuyu 
hayvancılık adetlerinä iliştirmişlär.

Canavar yortuları hatalı sayılêr, 
onuştan bu yortularda kimi maasuz 
işlär yapılmêêr. Karı işlerindä ne ya-
paa işlener, ne yorgan doldurulêr, ne 
düzendä dokunêr, ne ruba dikiler. Bı-
çak kullanmamaa deyni ekmekleri 
hem başka kesilecek imekleri ilerdän 
kesärmişlär. Ev makazlarını hem ko-
yun kırkmaa makazlarını baalardılar 
iplän yada tasmaylan – “yabanıların 
aazları gerilmesin (açılmasın) deyni”. 

Bundan kaarä karılar o günnerdä 
sobanın aazını suvarmışlar – “canava-
rın gözlerini hem aazını suvamaa dey-
ni”. Ozaman turşu da kurulmêêr, “zerä 
laanalar da, turşular da uzanaceklar 
nicä liga hem kokmaa başlayaceklar”. 

Adamnar aul işlerini yapmêêrlar: 
odun yaarmêêrlar, yonmêêrlar, bıçakla-
rı hem başka avadınnıkları bilämeerlär 
hem düümeerlär. 

Canavar yortularında bişey yapıl-
maardı – “onu bakardılar, nicä büün 
Paskelleyi bakêrlar!”

Canavar yortuları bakılêr insannara 
da zarar olmasın deyni: taa çok adam 
kulluuna, sora da karı kulluuna. Adam-
nara hem çocuklara taa çok bakılêr, 

zerä evellär evin dirää adammış, bütün 
kır işleri, hayvancılık hem ayleyi bak-
maa üklär adamnarın omuzlarındaymış. 
Adamnarlan bişey olarsaydı – aylä ba-
tarmış. Onuştan karı kulluu için Cana-
var yortularında sade bir-iki gün karı işi 
yapılmarmış, ama adam kulluu için bir 
aftaya kadar karı işi yapılmarmış: ruba, 
gölmek dikilmäärmiş, don, kuşak hem 
sargı dokunmaarmış. Kimi aylelerdä bu 
karı ilerinä zapalar aftaylan sürtärmiş.

Gagauzlar inanêrlar, ani bu yortu-
larda yapılan rubalara giimni insanın 
üstünä, mutlaka, yabanı abanacek. 
O abanmaktan kurtulmak için insan 
lääzım soyunsun, da rubaları cana-
vara atsın. Ozaman, canavar rubaları 
paralayıncak, insan etiştirecek, kaçıp, 
kurtulmaa. Hep bölä lääzım yapmaa 
yorgançiylän da, herliim kundakta 
uşak ona sarılısaydı da kırda canavar-
lara uurlarsan.

İnanılêr, ani herliim Canavar yor-
tuları bakılmadısalar hem o günnerdä 
karı¬lar hem adamnar iş yaptısalar, 
ozaman, kıra sürmää çıktıynan, yabanı-
lar beygirlerin şkembelerini deşeceklär 
hem, kırdan küü içinä gelip, bulaceklar 
o evi, neredä Canavar yortuları bakıl-
madı, da paralayaceklar küçük hem da 
büük baş hayvannarı.

Taa inanılêr, ani Canavar yortula-
rında adamnar ev işlerini yaptısalar, 
yada örtüyü düzdüsalar, “yabanı gele-
cek, ta örtünün sazlarını yolacek” yada 
yapılan işi paralayacek.

Evel gagauzlarda canavara “kurt” 
deyärdilär. Bu lafın “canavar” lafından 
taa aar hem k orkucu maanası var. Şin-
di bu laf sade betvalarda (“Kurtlar ka-
fanı işin!”, “Kurtlar isin seni!”) kaldı. 
Sayılêr, ani bundan betva taa aar hem 
çarpıcı tutulêr. Eminnerdä sa (“Cana-
var ursun!”) kullanılêr taa yımışak laf 
– “canavar”. 

Gagauzların Сanavara okadar 
büük saygıları var hem ondan okadar 
korkar¬mışlar, ani üzlärcä yıl “kurt” 
lafını seslän kullanmaa korkarmışlar 
– “canavar işitmesin hem gelmesin 
deyni”. Hep bu sebeplän, canavar için 
laf gidärkana, insannar, taa sık karı-
lar, fisirdemeyä geçärmişlär. Yıllarlan 
“kurt” lafı zapa altına alınmış. Onuştan 

bu lafın erinä başlamışlar kullanmaa 
“canavar”, “yabanı”, “boz bey”, “boz 
kumi”, “aaz kitlenecää” gibi lafları.

Lääzım urgulamaa, ani gagauzlar-
da “Canavar yortuların” bakılması, 
Cana¬vara bukadar saygı gösterilme-
si, gagauz Milli Bayraanda Canavar 
kafasının olması hem Gagauzların 
(Oguzların) peydalanmasınnan ilgi-
li hem Canavara baalı legandanın var 
olması, gösterer onu, ani onnar gaga-
uzların HALİZ MİLLİ ADETLERİ. 
Onnar diil “Balkan-Tuna bölgesinin 
hem bütün Balkan adeti” , nicä yan-
nış sayêrlar kimi aaraştırmacılar, bu-
nunnan koparıp gagauzları onnarın 
HALİZ KÖKLERİNDÄN – kardaş 
türk dünnäsı halkların yortularından, 
adetlerindän hem sıralarından.

Canavar orucu
(Kasım ayın (noyabri) 28-zi – Kı-

rım ayın (dekabri) 4-dü)
CANAVAR ORUCU başlêêr Kola-

da orucunnan bilä, da edi gün tutulêr 
– Kasım ayın (noyabri) 28-dän Kırım 
ayın (dekabri) 4-dän. 

Topal Canavar günü 
(Kırım ayın (dekabri) 4-dü)
TOPAL CANAVAR GÜNÜ gaga-

uzlarda hristiannıktan ileri bakılan bir 
yortu hem bakılêr hep ölä nicä Cana-
var yortuları da. Ama sayılêr, ani Topal 
Canavar günü Canavar yortularından 
taa da hatalı, zerä Topal Canavar baş-
ka canavarlardan taa beter. Onuştan, 
“Topal Canavarın üreerni yımışatmaa 
deyni” o günü yapêrlar “ballı pita” 
(hamurlu pita). Pita piştiynän, onun 
üstünü ballan yaalêêrlar, da komu-
şulara ileştirerlär. Kimi küülerdä To-
pal Canavar gününä karşı avşamı un 
ileştirerlär hem, okutmaa deyni, unu 
kliseyä götürerlär.

Anılmış rus bilim adamı hem gaga-
uzların kulturasının aaraştımacısı Va-
lentin MOŞKOV, gagauz folklorunu 
toplarkana, Topal Canavar yortusunun 
bakılması sebepi için bir annatmak 
yazmış: “Bir vakıt varmış bir adam, 
avla¬nırmış, da gider bir daa içinä 
avlanmaa, da pineyor bir büük aaç 
üstünä, da oturayor orada. Bir da bak-
sa, başlamış toplanmaa cänavarlar o 
aacin altına. Toplanmışlar çok, da baş-
lamışlar ulumaa. Ulurkan onnar, geler 
onnarın yanına bir dädu, da başlayor 
onnarı yollamaa her tarafa, da därmiş: 
“Sän git koyun kavra, sän git keçiyi 
kavra, sän git kuliyi kavra, sän git bu-
zaayı kavra”. Hepsi gitmiş, kalmış bir 
topal cänavar. Ona da demiş: “Sän da 
iyäsin bu fidan üstündä adamı”. Da git-
miş o dädu (osaydı Allahmış).

Şindi paysınayor o cänavar eşmää 
o fidanın kökünü, yıksın fidanı, da isin 
o adamı. Adam da alayor onu kiizä, 
da öldürer, da geler evä, da annada-
yor ne gelmiş başına. Da ozamandan 
beeri topala da tutayorlar yortu bizdä 
mujiklär. O günnerdä kıra çıkmayorlar, 
cänavarlar imesinnär deyi” .

Onuştan ileri Topal Canavar günü-
nü taa çok adamnar tutarmışlar.

Akademik Todur ZANET

Gagauzlarda Canavar yortuları
Canavar yortularını bakardılar 
nicä büün Paskelleyi bakêrlar
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