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“Spravitsä edämediinän” devlet 
dili hemen romın dili oldu

Eni 2021-ci yılımız kutlu hem mutlu olsun!

Aklımızda tutalım kimiz biz
hem neredän çekiler köklerimiz

Kırım ayın (dekabri) 9-da Avdarma Dimitriy ÇELENGİR lițeyindä oldu pek meraklı hem gözäl bir yortu – uşaklar 
hem üüredicilär baktılar “Canavar yortuları”nı hem annattılar, neçin hem nicä gagauzlarda bakılardı bu, Paskellä gibi 
büük hem pek önemni, günnär. Lițeyin gagauz dili hem literatura üürediciykasınnan Elena Födorovna KARAMİTlan 
bilä bu klastan dışarı sarıyı hazırladılar 10-cu klasın üürencileri dä.

2021 yılının sağlık, mutluluk, huzur 
getirmesi ve Gagauz soydaşlarımız ile 
Türkiye arasındaki birlik ve beraberliğin 
daha da güçlenmesi temennisiyle, şah-
sım ve mesai arkadaşlarım adına sizle-
rin, ailelerinizin ve sevdiklerinizin yeni 
yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 

Geride bıraktığımız 2020 yılı ne ya-
zık ki, pandeminin hayatın tüm alanla-
rına nüfuz ettiği, hayatın adeta durma 
noktasına geldiği zorlu bir yıl oldu. Bu 
menfur hastalık nedeniyle birçok kişi 
aramızdan ayrıldı, bir o kadarı da acılı 
bir süreçten geçerek sağlığına kavu-
şabildi. Sevdiklerimizin selameti için 
onlardan uzakta kalmaya çalıştık. Bu 
süreçte sağlığın, birlik ve beraberlik ile 
dayanışmanın ne kadar önemli olduğu-
nu bir kez daha anladık. Türkiye bu zor 
dönemde, dost ve kardeş Moldova’nın 
ve soydaşlarının yanında olmayı sür-
dürmeye gayret etti. Bu dayanışma-
mızı, imkânlar ölçüsünde önümüzdeki 
dönemde de sürdürme isteği içerisin-
deyiz. Gagauzya’da devam eden ve 
olası bazı projelerimiz de pandemi ne-
deniyle maalesef gecikti. 

Pandeminin beraberinde getirdiği bü-
tün zorluklara rağmen, Dışişleri Bakanı-
mız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 26-27 
Ağustos 2020 tarihlerinde Moldova’yı 
ziyareti vesilesiyle 27 Ağustos günü 
Komrat’taki ilk muvazzaf Başkonso-
losluk niteliğine sahip olan Başkon-
solosluğumuzun hizmete açılmasını 
gerçekleştirdik. Böylece soydaşlarımız, 
Büyükelçiliğimizin yanı sıra Türkiye’ye 
açılan ikinci bir kapıya daha kavuştular. 
2021 yılında pandeminin olumsuz et-
kilerinin bertaraf edilebilmesi, böylece 
soydaşlarımızla daha fazla bir araya ge-
lebilmemiz en büyük arzumuzdur.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm soy-
daşlarımızın yeni yılını tekrar tebrik 
eder, içten sevgi ve saygılarımı suna-
rım. 

Gürol SÖKMENSÜER,
Türkiye Cumhuriyeti Kişinev

Büyükelçisi

Eni Yıl kutlaması

Beş yıl Gagauziya Başkanı İrina VLAH deyärdi, ani Gagauziyada devlet 
dilindä lafedelim, ama bir kerä bilä o devlet dilinä moldovan dili demedi. 
Romın dili da demärdi, zerä bilärdi, ani ölä deyärsä, Başkannaa ikincilää se-
çilmeyecek. Moldovan dilinä romın dili demää “utanardı”. Ama şindi “utan-
mak” bitti, maska düştü da halizdän suratı taa bir kerä açıldı.

Okuyun 5-ci hem 7-ci sayfalarda

Gagauziyanın
26-cı yıldönümü

Kırım ayın (dekabri) 23-dä 
tamamnanêr 26 yıl, nicä Moldova 
Respublikası Parlamentı kabletti 
“Gagauziya (Gagauz Yeri) ayırı yu-
ridik statusu için” Zakonu.

Gagauziyanın Gününü kutlamaa 
deyni, Halk Topluşu tarafından kuru-
lan Tertip komitetı inceleer hem dü-
zenneer kutlama programasının ufak-
lıklarını. Şindilik sadä bir iş belli: büük 
hem çok insannı açık meropriyatiyalar 
olmayaceklar, sade Gagauziya şkolala-
rında, nicä da her yılın, temaylan ilgi-
li klaslar dışarı sıralar yapılacek hem 
uşaklara Gagauziya annadılacek.

Gagauziya öndercileri sa bildirdilär, 
ani Gagauziya (Gagauz Yeri) avtono-
miyasının 26-cı yıldönümünü, koro-
navirus beterinä, onlain rejımında ba-
kılacek, ama adadêêlar, ani bu beterä 
kutlamaların tantalılıı hem “en üüsek 
uurda” geçirilmesi zarar görmeyecek.2-ci sayfa
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Mitingçılar baarardılar: “Pravi-
relstvoyu erä!”, “ŞORu hem DO-
DONu kapana!” “Parlamenta eni 
seçimnär isteeriz!”

Mitingın sonunda kabledildi 
Rezolüțiya, neredä isteniler Moldo-
va Pravitelstvosu kuvettän atılsın, 
Moldovada enidän Parlament seçim-
neri olsun hem Kırım ayın (dekabri) 
3-4 günnerindä “Şor-Soțialistlär” 
koalițiyası tarafından Parlament-
ta kabledilän “Amerika Birleşik 
Devletlerinä (ABD) verilän Res-
publika stadionun erini geeri almaa” 
hem “Moldovanın informaţiya Sluj-
basını SİSı (eski KGB) prezidentın 
kanadı altından genä Parlament kanadı altına almaa” 
Zakonnara anulirovaniya olsun hem “3 zakondan 
gagauz paketı” Zakonnarına zapa koyulsun.

Miringa geldi Gagauziyadan birkaç kişi da tribu-

nadan islää hem datlı sucuk istediklerini söledilär. 
Mitingçılar onnarı büük tantanalıklan hem selemna-
maylan karşladılar. Polițiyaya görä mitingta 5 binä 
yakın insan pay aldı.

Maya SANDU insannarı meydana topladı
06.12.2020 günü Kişinevun “Büük Milli Toplantısı” meydanında geçti miting, angısını topladı Mol-

dovnanın eni seçilän prezidentı Maya SANDU hem ona yakın partiyalar. Mitingta teklif edildi büünkü 
Pravitelstvoyu hem Parlamentı daadıp, orayı eni seçimnär yapmaa.Moldovada bi-

şeycik ayozlu kal-
madı artık. Kıran 
ayın (dekabri) 
7-dä Kişinevda 
eski polițiyacıdan 
bir politika bar-
barlıı oldu – “Ev-
ropayı evdä ku-
ralım” partiyası 
Ştefan çel Mare 

(Büük Ştefan) pamätniinä kendi logosunnan 
medițina maskasını giidirdi.

Bu partiyeyanın kuran hem onun başkanı olan 
eski polițiyacı Georgiy KAVKALÜK facebook say-
fasında yazmış, ani “bu şindiki pravitelstvoya seläm, 
ki onnar memlekettä koronavirus durumu beterinä 
lääzım erlerindän atılsınnar”.

Taa sora eski polițiyacının giidirdii maskayı şin-
diki polițiyacılar çıkardılar. Konuylan ilgili olarak 
şindiki polițiyacılar dosye açtılar.

Bakalım garga garganın gözünü çıkaracek mı?

Bakalım garga garganın
gözünü çıkaracek mı?

Çeketmesi 1-ci sayfada
Büünkü gündä, açan gagauzların 

imikelerini emän hem ezän Soțialistlär, 
başlayıp Prezidentliktän, herbir politi-
ka uurlarında kuvedi kaybederlär, on-
narın Gagauziyada en büük torpedası, 
flügerin keezini diiştirip, hemen eni 
kuvetlerin yannarına dooru döndü.

Nicä halizdän bir karı, Gagauziya 
Başkanı memleketimizdä olacaa iş-
leri çoktan duydu da, enidän seçildii 
gündän beeri, Kişineva hem Bukureşä 
mesajlar yollayarak, romın dilinä ya-
kınnıklar gösterdi. Eri olan hem olma-
yan ortalıkta romıncasınnan üüneräk, 
açıkça urgulayıp, ani onu üürenmää 
hem bilmää lääzım. Bu üünmeyi hepsi 
esap almaa başladı. Ama en büük nestä 
oldu, açan Rusiyanın hem rus dilin 
büük “koruyucusu” Komratta Türkiye 
Respublikasının Başkonsulluu açılı-
şında devlet dilindä lafetti, “utanarak” 
demää ona romın dili.

Şindi sa, açan İgor DODONnan 
birliktä “spravitsä edämedilär” da 
Moldova Prezidentı oldu romın taraf-
tarı Maya SANDU, İrina VLAH, an-
sızdan, halizdän suratını gösterip, bir 
gündä romın dilin “patriotu” oldu – hiç 
maskayı da çıkarmaa lääzım olmadı.

Ama bunda saklı hem eni bişey 
yok. Getirin aklınıza, ani 2015-ci yılda 
Başkan seçildii zaman Rusiyanın taraf-
tarı hem Gagauziyada agitatoru İrina 
VLAH ilk ofițial vizitını nereyä yaptı? 
Dooru – Bukureşä! Orada, kapalı ka-
pular ardında, Romıniyanın ozamankı 
dışişleri ministrusunnan buluştu. Nelär 
o ministerlik odasında lafedildi biz son 
yıllarda onun tarafından Gagauziyanın 
kuvetsizlää hem daalma kertiinä geti-
rilmesi için yapılan işlerdän gördük

Allah korusun!
Todur ZANET

“Spravitsä 
edämediinän”
devlet dili hemen 
romın dili oldu

03.12.2020 günündä Zakonnarın 
kabledilmesindä Parlamentta büük 
kavga, şamata hem güüs-güüsä dartrış-
malar ortaya çıktı. O günü kendilerini 
cümneyä “bütün Moldova vatandaşla-
rının deputatları” olarak gösterän DA, 
PAS, MDP, Pro-Moldova hem birkaç 
sözdä baamsız deputatlar omuz-omuza 
onnara karşı kalktılar, çıldırarak, par-
lamentın tribunasını sardılar, savaşıp 
başka zakonnar da kabledilmesin.

16.12.2020 günü da raat geçmedi – 
tehnikaylan Parlamenta gelän fermer-
lar,  traktorların tekerleklerinnän, ka-
rabinerlerin ayakların üstündän geçip, 
parlament binasının eşiklerinä pindilär, 
isteyeräk Parlamentı hem Pravitelstvo-
yu erä yıkmaa. Gagauz Zakonnarı da 
kabledilärkenä, belliki, hep o “bütün 
Moldova vatandaşlarının deputatları” 
bu iş için ellerini kaldırmamaa deyni, 
protest ederäk, Parlamentın toplantısın-

dan çıktılar. Onuştan № 435/2006 Za-
konuna, Konstituțiyalı olduu için, kab-
ledilmedi – ona deyni 64 oy lääzımdı. 
Öbür iki Zakon (№ 328 hem № 339) 
sıradakı zaakonnar oldukları için on-
nara lääzımdı 51 oy, angıları “Şor–
Soțialistlär” otraklıında vardı.

Ama taa erken sevinmää. Çün-
kü Moldovanın parlamentında işlär 
cambazlık gibi örüyer da Parlamenta 
gelän eni deputatlar da, büünkülär dä, 
istediynän, cambazlar gibi, kabledelän 
zakonnarı pek raat diiştirerlär hem 
silerlär, 03.12.2020 günü gibi, açan 
“Şor–Soțialistlär” koalițiyası diiştir-
di Parlamentın bıldırkı kararlarını da 
Amerika Birleşik Devletlerinä (ABD) 
verilän Respublika stadionun erini ge-
eri aldı hem Moldovanın informaţiya 
Slujbasını SİSı (eski KGB) prezidentın 
kanadı altından genä Parlament kana-
dı altına geçirdi. Şindi bu Zakonnarın 

Beş yıldan sora yımırta ilktän 1/2, 
sora da 2/3 yımırtlanıldı

Kırım ayın (dekabri) 16-da Moldova Parlamentında ikinci okumakta kablettilär altı buçuk yıl adanan “3 zakon-
dan gagauz paketı” Zakonnarın ikisini. Parlamentta “Şor–Soțialistlär” arasına kurulan ortaklık ilkin bu üç zakonu 
toptan, dartışmayıp, Kırım ayın (dekabri) 3-dä birinci okumakta kablettiydi.

Kırım ayın (dekabri) 10-da Bakuda oldu Azer-
baycanın Bayırlı Karabah cengindä Armeniyayı 
ensemesinnän ilgili Enseyiş paradı. Paradta yor-
tulu nasaatlarını yaptılar Azerbaycan Respubli-
kası Prezidentı İlham ALİEV hem Türkiye Res-
publikası Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN.

Paradta tribunaların önündän Azerbaycan hem 
Türkiye silählı kuvetlerin askerleri şan geçmesini 
yaptılar. Nedän sora buradan geçirdilär Rusiyanın 
asker tehnikasını (tankları, raketa komlekslarını, ar-
teleriyayı h.t.b), ani armännardan elä geçirildi hem 
onnara bu cengtä yardımcı olamadı.

Paradta gösterildi Azerbaycan armatasının asker 
tenikası hem Azerbaycan hava kuvetleri gökrlerdä 
Azerbaycan bayraanı yarattılar.

Bakuda Bayırlı Karabah cengindä Enseyiş paradı

işlemesi Moldova Konstituțiya sudu 
tarafından durgunuldu.

Aklımıza geler XX-ci üzyılın 90-cı 
yıllarında ortaya cıkan bir laf dönümü: 
“Bän sözümä saabiyim – bän verdim, 
bän aldım!” Nicä da olsa “3 zakondan 
gagauz paketı” Zakonnarı 2/3 kadar yı-
mırtlandı, ama hiç diil belli onnar hollaa 
mı düşecek, osa geeri mi sokulacek? Bu 
– Moldova politikasının aslısı.

Hem taa bir aslısı var: politikacı-
lar kendi zulumnuklarını, maamilä 
surat, vatandaşların adından yapmala-
rını sölemäk için, durmamayca o va-
tandaşları (taa sık hep onnarı) mey-
dana çıkarêrlar. Vakıdında ölä yaptılar 
Mihay GİMPU, Vladimir VORONİN, 
İgor DODON, Renato USATIY, Vlad 
FİLAT, Andrey NASTASE. Şindi bunu 
yaptı Moldovanın eni seçilän Preziden-
tı Maya SANDU da. Onuştan işlär her 
türlü dönär. Bakalım, teatru taa bitmedi.
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30 yıl geeri üstümüzä volontörları yolladıydılar

Volontörlara karşı insan duvarı. Valkaneş, 25.10.1990 yÜstümüzä gelän volontör seli. Valkaneş, 25.10.1990 y

16.09.1990 günündä Komratta oldu Gagauzların herbir uurda Sovet deputatlarının II-ci Syezdı, neredä kabledil-
di birkaç karar, angıların içindä vardılar Gagauz Respublikasının Zamannı komitet başına özel hakları vermää hem 
SSRB Üüsek Sovetin Predsedatelinnän buluşmayı hazırlamaa. Bundan kaarä kabledildi “Gagauz Respublikasının 
Moldova SSRınnan annaşmaları için ön durumnar için” Rezolüțiya.

22.10.1990 günü Kişinevda olan hem binnärlän insanın pay almasınnınan Moldova Halk Frontun mitingında 
başlêêrlar Üülen tarafa pohod için volontörları toplamaa.

Görüp, ani Moldova tarafı ortalıı karıştırêr hem volontörların Üülen tarafa pohodunnan kan dökmeyä hazırlanêr, 
Gagauz Respublikasının Zamannı komiteti alêr karar Gagauz Respublikasının Üüsek Sovetinä halk deputatların 
seçimnerini taa erken, 1990-cu yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-şi günü yapmaa da Halklararası zakonnarına görä 
Gagauz Respulikasının kurulmasını yüridika tarafından dooru tamamnamaa.

Moldova SSRın Pravitelstvosunun 26.10.1990 yılın № 325 kararına görä Üülen tarafa volontörlar pohodunu 
yapmaa deyni Universitetların rektorlarına veriler emir bu iş için studentlardan hem pedagoglardan 250-500 ki-
şilik tayfalar kurmaa. Bundan kaarä voenkomatlardan volontör mobilizațiyası yapılêr. Heptän toplanêr 30-35 bin 
kişiyädän. Onnara veriler avtobuslar. 1990-cı yılın Canavar ayın (oktäbri) 25-dä bütün bu armada, önnerindä 
polițiya maşinalarınnan, Basarbka, Kantemir, Çimişli hem Kaul kasabaları taraflarından Gagauz Respublikasının 
üstünä abanêrlar.

zın Todur ZANETin bilim çalışmasına  
Halklararası “TÜRKSOY” türk kul-
turası kuruluşu (Ankara) tarafından, 
angısında Gagauziya da çok yıllar, aza 
olarak, bulunêr. 

Bu kiyat “Pontos” basım evindä 
1000 taanä olarak basıldı da, avtorun 
çalışmalarınnan, herbir bibliotekaya 
etişti. Gagauzların istoriyasını hem 
kulturasını üürenmeyä yardımcı olan 
bu bilim kiyadı okuycuların tarafından 
pek istener hem okunêr. Lääzım urgu-
lamaa, ani yorulmak bilmeyän hem 
inсeliklän çalışan aaraştırmacının To-
dur ZANETin kiyatları bulunêrlar dün-
neyin çok bibliotekalarında – Türkiye 
Milli bibliotekasında, ABD Kongre-
sin bibliotekasında, Kazahstanın Milli 
Akademika bibliotekasında h.t.b.

10 yıl geeri çıkan “GAGAUZLUK: 
Kultura. Ruh. Adetlär” kiyadı girdi 
“Kiyatlar – 2020 yubilärları” listesinä, 
onun avtorunun adı da yazıldı “Mol-
dova Respublikasının Altın kiyadına” 
(“Cartea de aur a Republıcıı Moldo-
va”, 2016г.).

Gagauziyanın Regional bibliote-
kasının kolektivı açık candan kutlêêr 
bibliotekamızın büük dostunu Todur 
(Födor İvanoviç) ZANETi onun hazır-
ladıı en önemni kiyatlarından birisinin 
10-cu yıldönümünnän hem dileeriz 
Canabisinä yaratmak energiyası gaga-
uz kulturasının ilerletmesindä taa çok 
ptoektların başarılmasında.

Evgeniya LÜLENOVA,
Gagauziya kultura hem turizma 

Upravleniyanın bibliotekalar
bölümünün başı

Kiyat için okuyun 4-6 sayfalarda

Poeziya hem dramaturgiya kiyatla-
rından kaarä, avtorun kalemi altından 
çıktı ențklopediya uurunda birkaç temel 
bilim kiyadı da. Onnarın birisi “GA-
GAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”, 
ani dünnääyı 2010-cu yılda gördü da 
okuycuların hem bilim dünnääsının 
büük meraklıını çekti. Kiyatta avtor 
dalêr gagauz halkın geçmişinä, gagauz 
folkorunda, literaturasında hem kultu-
rasında bilimnerinnän aaraştırmak so-
nuçlarınnan okuycularlan paylaşmaa. 
Kiyadı hazırlarkana bilim aaraştırmacı-
sı inceleer diil salt Gagauziya gagauz-
ların, ama Ukrayna, Bulgariya, Grețiya 
hem Rumıniya gagauzlarını folklorunu 
hem adetlerini da. O becerdi üzä çı-
karmaa 2500 gagauz söleyişlerini hem 
demeklerini hem da pek çok eni lafları 
da. Kiyadı hazırlarkana Canabisi kul-
lanmış dünnääda bu uurda anılmış hem 
avtoritetlı bilgiçlerin Valentin MOŞ-
KOVun, Atanas MANOVun, Konstan-
tin İREÇEKın, Vladimir ZAYÇKOVS-
Kİyin h.t.b. çalışmalarını.

Koyup önünä pek zor daavayı: gaga-
uzların kulturasını, ruhunu hem soyunu 
ențiklopediyalı hem annatmalı biçimdä 
dünnääya açıklamaa, avtor büük ba-
şarıylan bunu yapmış. Kiyatlan ortaya 
çıktı bir yaratma, neredä gagauz halkın 
bütün kultura ömürü gösteriler. Bu aa-

raştırmada okuycu bulacek pek incä 
bilgileri gagauz masalları, dastannarı, 
fıkraları, halk türküleri, peetleri, duaları, 
betvaları, sıraları hem adetleri, yortuları, 
bilmeceleri, halk oyunnarı hem muzıka 
uurunda, üürenecek küülerin adlarını, 
ustalıını, milli imeklerini, hayvancılık-
ta hem çiftçiliktä kullanılan terminneri, 
ekosistemyı, taa bitlerin, çiçeklerin hem 
otların adlarına kadar. 50 bölümnük ki-
yatta var halk mediținası bilgileri  hem 
düşlerin açıklaması bilä.

Kiyadın bilim paalılıını üüseldän 
element – sözlük, neredä lafların maa-
naları hem gagauzça hem da rusça ve-
riler. Kiyadın 44-cü bölümündä bulu-
nan sözlük 600-zä yakın laf içinä alêr 
hem kiyadı donaklayan gözäl bir ektir.

“Gagauzlar kimdir, nedir onnarın 
özellik bakışları dünneyä, ne türlü onna-
rın sıraları hem adetleri, ne türlü onna-
rın folkloru, nicä sölener hem annaşılêr 
onnarda fenomennar, mallar, renklär, 
nicä onnarın milli giimneri, nicä on-
nar davranêrlar ona, neyä nemţelär 
deerlär Heimat, ya da romınnar Vatră 
(ocak), nesoy onnarın etnogenezı, hem 
ne var istoriyada – onnarın özellii hem 
hergünkü olmaları – üüreneriz detal-
lerin zenginniindän, parlak hem cö-
mert inceliklerdän, angıları talantlan 
erleştirili bu kiyatta, ani bütün para-

metralara görä var halizdän uygun bir 
enţilopediya”, – yazêr kiyadın girişindä  
Moldova hem Romıniya Bilimnär Aka-
demiyaların Akademii Mihay ÇİMPOY. 
İkinci rețenziyanın avtoru Azerbaycan 
Milli Bilimnär Akdemiyasının Folklor 
İnstitutun direktoru Prof. Dr. Hüseyn 
İSMAYILOV da pek üüsek uura koydu 
bu kiyadın zenginniini. Todur ZANE-
Tin bu aaraştırması için büük bir yazı 
yadzı anılmış türkolog Nail TAN da, o 
yazı tiparlandı Türkiyenın pek avtoritet-
lı “Türk Dili” bilim jurnalında.

2011-ci yılın “Moldovada Halkla-
rarası kiyat sergisindä” bu kiyat “Yılın 
ențiklopediyası” olarak tanındı. Hep 
o yılın ona Moldova Yazıcılar Birliin 
“Halklararası kultura baaları için” 
nominațiyasında premiya verildi. Eri-
dir urgulamaa, ani Todur ZANET çok 
halklararası premiyalarını kabletti, an-
gılarının arasında TÜRKSOY ödülü da 
var. 2015-ci yılda “TÜRKSOY” jur-
nalı yazardı: ““GAGAUZLUK: Kultu-
ra. Ruh. Adetlär” aaraştırması gagauz 
kulturasının bütün patredi, neredä var 
nicä bulasınız çok bilgi bizim “uzak, 
ama pek yakın soydaşlarımız” – ga-
gauzlar için, hem da onnarın kulturası 
için, neleri yazıcı buldu kiyadı hazır-
larkana yapılan aaraştırmalarda”. Bölä 
üüsek paa koyuldu bizim vatandaşımı-

“GAGAUZLUK”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl
Gagauziyada, Moldovada hem onnarın dışında anılmış olan akademiin, yazıcının, jurnalistın, aaraştırmacının 

Todur (Födor İvanoviç) ZANETin yaratma çalışmaları çok çeşitli yoldan hem kanatlarda yapılêr. Büün onu bileriz, 
nicä yazıcıyı, poetı, dramaturgu, çeviriciyi, rejisöru. Akademik Todur ZANETin bilim meraklıı alanı da pek geniş, 
onun şeremetlii hem beceriklii, gagauz istoriyasının hem kulturasının çok meraklı bölümnerini kavraması saygımızı 
çeker. Onun çalışmalarında ayırı bir er kaplêêr jurnalistika, neyä o energiyasını, kuvedini hem vakıdını baaşlêêr. 
“Ana Sözü” gazetası, angısına Todur ZANET artık may 30 yıl redaktorluk eder – gagauz dilindä çıkan tek gazetadır, 
angısını bilerlär hem severlär Gagauziyanın herbir köleciindä hem diil salt oralarda.
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Bay Todur, Valentin MOŞKO-
Vun “Gagauzı Benderskogo Uezda 
(Etnografiçeskie oçerki i materialı)” 
kiyadından sora, sizin “GAGAUZ-
LUK: Kultura. Ruh. Adetlär” kiyadı-
nız gagauz folklorunu aaraştırmak 
bilimindä, son üz yılda, en önemni 
kiyadı oldu. Bölä bir kiyat hazırla-
maa fikir neredän peydalandı?

Bu kiyada yolum pek uzun oldu. 
Lääzım sölemää, ani Valentin MOŞ-
KOVdan kaarä gagauz folkloru aa-
raştırmasında derin izleri braktı baş-
kası da, ölä nicä büük adamnarımız 
Nikolay BABOGLU hem Dionis 
TANASOGLU, bulgar aaraştırmacısı 
Atanas MANOV, poläk türkologu Vla-
dimir ZAYÇKOVSKİ (Włodzimierz 
ZAJĄCZKOWSKİ) h.t.b.. Bän da, 
studentkana, büük bir bobinalı magni-
tofonnan, bana kalsa 20 kilalık bişeydi, 
gezärdim küüleri hem yazardım folk-
loru. Ani bölä bir kiyat hem taa da baş-
ka folklor kiyatlarını hazırlayacam hiç 
bir kerä düşünmäzdim da. Ama 2007-
ci yılda büük bir avariyaya düştüm da 
bundan hepsi başladı.

O da nicä oldu?
Nicä avariyalar olêr – alatlamak-

tan. Ama bakmadaan ona, ani yaşama-
da bän hep nereyi sa alatlardım hem 
alatlêêrım, bu kerä benim kabaatım 

yoktu. Bän lääzımdı Kırım ayın (dekab-
ri) 14-dä İstanbula uçayım, I-ci Türk 
Dünääsı Literatura Dergileri (Jurnalları) 
Kongresinä, angısını hazırladıydı hem 
büünkü günädän yaşadêr büük dos-
tum hem türk dünnääsın aydını Yakup 
ÖMEROĞLU. Biletim da cebimdäydi. 
Ama bu gündän birkaç gün ileri uura-
dım Nikolay BABOGLUnun yanına, 
onun biraz iillii yoktu. Uuradım dikto-
fonsuz hem fotoaparatsız. Beki işittiniz, 
o büük hem incä bir şakacıydı. O, aslı 
şakası olarak, başladı çok işleri bana 
annatmaa bizim sözdä bilim insanna-
rı hem sözdä yazıcıları için. Birisi için 
dedi: “Geldi o tembel kız. Gezer oda-
mın köşesindän köşesinä da baarêr: “Ya 
sostoyalasy! Ya sostoyalasy! – bän da 
dedim: Sostoyalasy, ananın körüü, sos-
toyalasy!” Öbürü için da dedi “Ondan 
yazıcı, nicä benim nestemdäm domk-
rat!” Belli ki, “nestä” lafın erinä lafın 
doorudan maanasını kullandı. Biz gül-
dük da bän teklif ettim birkaç gün sora 
buluşalım da hepsini bunnarı diktofona 
yazayım. Annaştık cumaası, Kırım ayın 
(dekabri) 13-dä, buluşmaa. Sabaalen 
yollandım Canabisinä, ama unutmuş-
tum fotaparadı da yoldan geeri döndüm. 
Aldım fotoaparadı da genä yolu çıktım. 
Moldova Devlet Universitetın yanında, 
Allahtan bezbelli, eşimi zorlan maşi-
nadan indirdim. O da istärdi benimnän 
gelmää, zerä Nikolay BABOGLUya 
büük saygısı vardı, çok kerä onunnan 
buluştu hem evimizdä konakladı. Bän 
annardım, ani karım gelärsa, Nikolay 
İgnatyeviçlän lafımız olmayacek ölä, 
nicä beklärdim. Zorlan hem küsüylän 
indirdim karıyı maşinadan da yollan-
dım ecelä karşı.

Ama burada bir incelik var. Hep o 
vakıtta bana telefon açtı başka bir in-
san da dedi, ani pek lääzım buluşalım. 
Birkaç sekund ikiliktä kalıp, saptım o 
yola, ani götürärdi Nikolay BABOG-
LUnun evinä. Taa ilk çatrakta, bir 
mikroavtobus, kırmızıya geçip, urdu 
maşinamın saa tarafına, orayı, neredä 
birkaç kıpım geeri oturardı eşim. 
Kendimä geldim, açan artık polițiya 
hem skorıy gelmiştilär.

Bilmeerim, nedän Allaa beni koru-
du, sapıdark bu yola? Bekim hızlılıımı 
yavaşatmaa deyni? Bekim bu kiyat 
hem taa sora hazırladıım kiyatlara dey-
ni vakıdım olsun? Bekim “Gagauzlar 
hem gagauzluk” hem “Gagauz milli 
yortuları” bilim kinolarını çıkarayım 
deyni? Bilmeerim! Nicä ömürüm ileri 
dooru gideceydi, yollanaydım o öbür 
insannan buluşmaya? Onu da bilmee-
rim. Ama, bezbelli, Göktä Boba iste-
di beni durgutmaa da bu folklorculuk 
uuru yoluna heptän çevirmää, zerä 
ötää dooru işlär buna getirdi.

Ozaman İstanbula uçtunuz mu?
Uçamadım. Doktorlar brakmadılar, 

zerä iyelerim kırıktı hem belimdä da 
nesa vardı. Canım acıyêr, ani Nikolay 
BABOGLUylan da ozaman buluşama-
dım, çünkü iki aftadan sora onda insult 
oldu da birtaan adam ölä da doorula-
madı.

Dönelim kiyadın hazırlamasına. 
Tekrar sorêrım – fikir neredän pey-
dalandı?

Fikir benim diil hem kiyat ilktän 
hiç bölä düşünülmäzdi da. Saa olsun 
büük hem eski dostum Ali ŞAMİL Hü-
seyin Oğlu, Azerbaycan Milli Bilimnär 
Akademiyasının Folklor İnstitutun baş 
zaametçisi. O beni dolaştı da dedi: 
“Todur, hep okadar yatêrsın, al da ha-
zırla bir “Gagauz Masalları” kiyadı, 
biz da onu, İnstitutumuz olarak, Ba-
kuda yayınnayacez. Bän kayıl oldum. 
Annaştık kiyat kaç sayfa olacek hem 
kaç vakıtta yapılacek.

Lääzım urgulamaa, ani avariyadan 
sora bana zordu döşektän kalkmaa. 
Taa doorusu kendim kalkamardım, 
ama karım yardım edärdi oturayım, da 
birtaan, ötää dooru, kendim kalkardım 
hem gezärdim, hem maşinayı kullanır-
dım, hem oturudum, ama bütün gün 
yatmazdım, zerä genä yardımsız kal-
kamayaceydım.

Kiyadı hazırlarkana yardımcınız 
çok tu mu?

Yardımcılarım yanımdaydı hem 
canımdaydı. Belli ki, ayläm hem en 
yakınnarım. Canımda daymaların-day-
malarında olan raametli malim Eka-
terina İvanovna göklerdän bana kuvet 
verärdi – bunu pek islää duyardım! 
Onuştan kiyadın kabına onun patredini 
koydum. O patredä bakarsanız, onda 
hepsi var, neyä Gagauzluk deniler.

Gagauz dili uurunda en büük yar-

dımcılarımdı anamnan-bobam. Nicä 
bän hep deerim: benim en büük bilim 
konsultantlarım. Bişéyi bilmäzdim mi, 
bir lafı annamázdım mı, hemen onnarı 
telefondan aarardım da açıklamalarını 
alardım. Lafetmemizi da diktofona ya-
zardım, o yazılar şindi da bendä durêr.

En meraklı iş oldu ozaman, açan 
hazırladım “Gagauz yortuları” bölü-
münü da, alıp noutbuku, yollandım 
Kongaza. Kurdum masayı, bakaylan 
mamuyu yannaşık oturttum, masanın 
bir tarafında, kendim da, açıp noutbuu, 
oturdum onnara karşı. Koştum dik-
tofonu da koydum önnerinä, ama no-
utbuun yanında. Mamu hemen sordu: 
“Bu ne?” Lääzım sölemää, ani mamu 
pek sakınêr kameralardan hem dik-
tofonnardan, hemen başlêêr sıkılmaa 
hem utanmaa. Allaa prost etsin, ama 
ölä cuvap ettim: “Bu bişey, mamo, bu 
– kompyutorun edek akumulätoru”. 
Bana gelsä, o pek inanmadı, ama te-
zicik onu unuttu, zerä başladım yazı-
larımı okumaa, onnar da ikisi, sık-sık 
aralarında dartışıp, neylän sä kayıl 
olardılar, neleri sa doorudardılar.

Mamu şindi da gagauz dilindä hem 
kulturasında benim en büük bilim kon-
sultantım. Saa olsun! Bakanın da top-
racıı ilin olsun, anêrız şindi. Belli ki, 
saa olsun karım da Olga Stepanovna, 
ani bukadar yıl benim yanımda, sa-
burlan dayanarak, izmet eder gagauz 
kulturasına. Kiyatlarımı hazırlarkana 
da bana faydalı fikirleri hem nasaatları 
verer.

Örnek olarak, bu kiyatta neyi 
üzä çıkardınız, ani sizädän gagauz-
larda kimsey açıklamadı?

Çok işleri, ama en önemnisi “Hasta-
lıklar hem onnarın ilaçlaması” material-

Gagauzluk bitti mi – gagauzlara deyni
“GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl

2010-cu yılda Gagauz kulturasını aaraştırma hem açıklama bilimi uurunda pek büük hem önemni bir iş 
oldu, tipardan çıktı gagauz kulturasının en zengin ențiklopediyası – “GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär” 
kiyadı, angısını hazırladı Akademik, poet, yazıcı, dramaturg, araştırmacı, folklorcu, rejisör, sţenarist, publiţist, 
çeviici, “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzluk” cümne Birliin başı, Gagauz Milli Gimnanın avtoru 
Todur ZANET. Büün, paalı okuycularımız, Canabisinnän bu konuda konuşmamızı önünüzä süreriz.

“GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” gagauz ențiklopediyası 
yaradılêr. 23.03.2010 y.

Azerbaycan Milli Bilimnär Akde-
miyasının Folklor İnstitutun aldıımız 
ödüllän haberi hem kutlaması.
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Sonu 6-cı sayfada

dünnää da bitecek, kararacek!

larını. Ama benim işimi çok görän, sözdä 
bir bilim insanı, ani maamilä surat gaga-
uz kulturasını aaraştırêr, ama halizdän, 
“hepsini bulgarlardan almışlar” maana-
larına getireräk, kulturamızı yok eder, 
hemen bu fikirimi çaldı da kendi kiyatla-
rında, kaynaa vermedään, kullandı.

Annadıym kadar “Masal kiyadı” 
olmadı.

Neçin olmadı? Oldu, ama “GAGA-
UZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär” kiya-
dın içindä, zerä Tanrı bölä düşünmüştü.

Bän topladım hepsi gagauz folklor 
kiyatlarını, ani nezaman sa çıktılar ti-
pardan. Hepsini buldum! Da aaraştır-
malarımı hem bilgilerimi koşup, işä 
başladım. Ama nesoy işä!

İlkin, dedim, okuyayım hepsini 

“Pontos” basım evin başı 
Marçela MARDARE gagauz 
ențiklopediyasını Moldova Yazı-
cılar Birliin sțenasından dünneyä 
annadêr. 15.06.2011 y.

da en gözellerini seçeyim. Başladım 
okumaa, bakêrım, iş sade masallarlan 
bitmeyecek: legendalar var; fıkralar, 
porezennär, dastannar var; türkülärlän 
baladalar, maanilär var; adetlärlän hem 
sıralarlan ilgili türkülär var; dizmelär 
hem okumalar var; bilmecelär var; 
imeklär hem içkilär var; hayvannarın, 
kuşların, otların, aaçların adları var...

Şükür, ani kompyuter var. Çeket-
tim hepsini ayırı-ayırı yazmaa, elemää 
hem sıraycasına dizmää. Kiyat – ma-
sal kiyadından bir incelemä kiyadına 
dönmää başladı. Vakıt su gibi akardı. 
Ali bey durmamayca aarardı hem so-
rardı nezaman kiyadı yollayacam. Bän 
sa, sansın düş içindä, hep işlärdim, 
elärdim, dizärdim. Geçti bir yıl, geç-
ti – iki. Kiyat bitmeer. Bölüm aardı-
na bölüm peydalanêr. Bir da bir sürü 
süümäk laflarınnan masallar hem fık-
ralar var. Onnarı ne yapacam?

Bir gün baktım: bölümnär 50 ol-
muş, süümäk laflarınnan masallar hem 
fıkralar da koca eri kaplêêr. Karı dedi: 
“Durgun, zerä bu iş sonsuzlaadan bit-
meyecek!” Bakêrım kiyadın sayfaları 
bir bini geçti. Lääzım durgunmaa, ama 
durgunamêêrım – iş bilim monografi-
yasına döndü. Son-sonunda karar al-
dım iki tom yapmaa: birincisi – “GA-
GAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”, 
ikincisi da – “Süümäk laflarınnan ga-
gauz folkloru”.

İki tom dediniz: ikincisi neredä 
çıktı?

Birerdä çıkmadı, zerä peydalan-
dı türlü kösteklär. Söz gelişi, birinci 
kiyadın hazırlanmasınnan hem çık-
masınnan ilgili kösteklär da vardı. 
Ama, nicä yazıdım kiyadın başında, o 
kösteklär kuvedimi iki okadar, üç oka-
dar, büüttülär da kiyadı çıkardım.

Demeli duşmannarınız da vardı?!
Onnar duşmanım diildilär, zerä on-

nar benim duşmannarım olsunnar deyni 
lääzımdı benin uurumda olsunnar. Bu 
laflar benim diil, ama pek beenerim kı-
zıl derililerin bu laflarını.

Pek meraklı bir bakış. Bütünnä 
açıklaması o lafların nesoy?

Bütünnesi onun bölä: “Senin uu-
rundan aşaa olan duşmannan düüşmä 
– ensärsän, gülümseyeräk deyeceklär, 
ani bir kuvetsizi ensedi. Duşmanını 
beslä, kendi uuruna, kendi kuvedinä 
kadar kaldır da ozaman düüş onunnan. 
Ensärsän, hodulluklan deyeceklär, ani 
kendisi gibi büük bir duşmanı ensedi”.

Onuştan yoktu vakıdım, şindi da 
yok hem hiç istämeerim da o palilärlän 
düüşmää hem onnara kuvedimnän 
vakıdımı harcamaa. Canım çekme-
er boşuna vakıt 
kaybetmää, zerä sän 
onunu üzünä tükü-
rersin, o da deer – 
Valkaneştä yaamur 
yaayêr.

Duşmannarı Al-
laa prost etsin, zerä 
kinniktän hem çok 
görmektän çıldırar-
dılar. Ama yoktu 
naşey yapsınnar, 
çünkü kervan onnar-
sız ileri gidti, onnar 
da ölä salarak hem 
yalan gezdireräk yol 
boyunda kaldılar. 

“GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. 
Adetlär” kiyadı bu ne – ențiklopediya 
mı, monografiya mı, disertațiya mı?

Deyecäm ölä: hem disertațiya, hem 
ențiklopediya, hem monografiya. En 
ilkin bu benim doktorluk disertațiyam. 
Ozamannar vardı zakon, ani bölä bir 
kiyat çıktıynan sana bilim doktoru 
gradını vererlär. Onuştan Ali ŞAMİL 
Hüseyin Oğlunun hem dünnää uurun-

da büük bilim adamı Akademik Mihay 
ÇİMPOYun teklifleriinä görä, kiyadı 
bilim uurunda hazırlamaa başladık.

Kiyadın bilim redaktoru hem ön 
yazısının “Gagauz türklerin halk ya-
ratması” avtoru oldu raametli Prof. 
Dr. Hüseyn İSMAYILOV, Azerbaycan 
Milli Bilimnär Akdemiyasının Folklor 
İnstitutun direktoru. Bilim konsultantı 
oldu Ali ŞAMİL Hüseyin Oğlu, Azer-
baycan Milli Bilimnär Akademiyası-
nın Folklor İnstitutun baş zaametçisi. 
Reţenzentları oldular M.İ. CİMPOİ, 
Moldova Bilimnär Akdemiyasının 
akademii, Romıniyanın Akdemiyası-
nın akademii; L. S. ÇİMPOEŞ, filo-
logiya bilgilerindä doktor; D. E. Nİ-
KOGLO, istoriya bilgilerindä doktor.

“GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. 
Adetlär” kiyadı çıkarıldı Moldova 
Bilimnär Akdemiyasının Filologi-
ya İnstitutun hem Azerbaycan Mil-
li Bilimnär Akdemiyasının Folk-
lor İnstitutun bilim Konsiliumnarın 
önünä da oradan, onnarın kararına 
görä, bilim kiyadı olarak basım için 
rekomendaţiyalar verildi.

“GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” için Mol-
dova Yazıcılar Birliin premiyası verildi. 15.06.2011 y.

şenim, ani göräbildim bölä bir merop-
riyatiye”.

Marina PASKAL (siiredici üüren-
ciyka): “Bu meropriyatiye bana deyni 
pek meraklı oldu. Bän bilmärdim Ca-
navar yortuları için çok işlär. Bän an-
nadım çok eni informațiya. Bu üzerä, 
bän sayêrım, ani gagauzlar unudêrlar 
kendi adetlerini. Evlatboyları bilmeer 
ne o Canavar yortuları. Hem bana pek 
meraklı oldu: işitmää bu legendala-
rı, nicä gagauz halkı kuruldu hem da, 
nicä taa ileri, eveldän, bizim malilär, 
dedelär geçirärdilär bu yortuları”.

Nina YAZACI (sırada pay alan 
üürenciyka): “Bünkü uraa biz hazırlan-
dık pek ii, bän düşünerim. Hepsi been-
di. Biz savaştık, ani olsun pek meraklı. 
Saa olsun Elena Födorovna, onun hatı-
rınnan büün biz pek çok üürendik Ca-
navar yortuları için”. 

Sıranın geçirilmesinin videosun-
nan Canabinizlär tanışın internetin 
bu adresından: https://avdarma1563.
md/?p=18873.  Biz sa söz vereriz sı-
rada pay alannara, onu siiredennerä  
hem sırayı hazırlayana, annatsınnar 
deyni, onu maanası hem önemni ol-
ması için.

Lidmila GREK (lițeyin direkto-
ru): “Bu – çok bilgi verän bir merop-
riyatiyeydı. Bän büüdüm rusça lafedän 
bir ayledä. Evlendiynän, kayınnam 

brakmardı bu günnerdä giisi yıka-
yım, dikeyim. Hep şaşardım – neçin 
mutlaka bu günnerdä?! Ozaman üü-
rendim bu adetlär için. Büün uşaklar 
gösterdilär pek meraklı bir meropri-
yatiye. Hem görerim, ani onnar bu 
meropriyatiyenın içindän geçtilär, çok 
informațiya tutêrlar aklılarında. Büün 
çok informațiya getirdilär bizim da 
uşaklarımıza, artistlär. Onnar kurdular 
gagauz aylesinin atmosferasını. Büün 
gençlerimiz geldilär üürenmää meraklı 
işleri kendi dedelerindän, babuların-
dan hem dädularından. Elena Födo-
rovnanın halizdän dooruluu var, ani 
lääzım üürenmää babularımızdan  hem 
dädularımızdan, nicä onnar yaşardılar, 
onnarın adetlerini, korumaa onnarın 
kulturasını. Zerä neredä sa bu ipçäz ko-
pacek, çünkü ömür sonsuz diil, insan-
nar yaşêêrlar, boylar enilenerlär, ama 
ne vardı baştan, gagauz halkımızın 

çeketmesindä, lääzım onnarı üürenmää 
hem korumaa. Hem halizdän, ani o 
programa, angısı kuruldu “Gagauz di-
linin kullanmak sferasının genişledil-
mesi için” Zakonun kabledilmesinnän, 
başladı ilerlemää hem kendi adımnarı-
nı yapmaa. Bu pek dooru, zerä bizim 
Gagauz dilimiz ölärsä – biz da, gagauz 
halkı olarak, ölecez”.

Anastasiya KAPSAMUN (sii-
redici üürenciyka): “Bana deyni pek 
meraklıydı büünkü meropriyatiye. 
Kendimä deyni aldım çok eni, çok me-
raklı işlär. Biz büün annadık gagauz 
söleyişlerini, gagauz adetlerini, türlü 
legendaları da, angılarını çoku bizdän 
bilmäzdi ileri. Bu meropriyatiye pek 
faydalı bizä deyni, ani tutmaa deyni 
aklımızda bizim adetleri, ilerletmää 
deyni onnarı da unutmamaa näädan 
bizim köklerimiz. İsteerim çok saa ol 
demää hepsi organizatorlara. Bän pek 

Aklımızda tutalım kimiz biz
hem neredän çekiler köklerimiz

Sonu 7-ci sayfada
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Sonu. Çeketmesi 4-5 sayfalarda
Bu yaratmanın bilim kiyadı olduu 

için üç dildä (romınca, rusça, angliy-
ca) Rezümelär yazıldı. Hepsi zakon-
ca yapıldı da bilim kiyat çıktı, ama 
peydalanan kösteklerin beterinä, bän 
etiştirämedim filologiya bilgilerindä 
doktorluu kabletmää, zerä o günä ka-
dar zakon genä diiştiydi artık. Ama hiç 
pişman olmêêrım buna, zerä kiyadın 
peydalanmasınnan gagauzlara hem 
dünnääya büük bir bilim izmeti yap-
tım.

Kiyadın ențiklopediya olduunu il-
kin açıkladı Akademik Mihay ÇİM-
POY, kiyadın “Ön sözü” erinä “Ga-
gauz ențiklopediyası” yazısını yazıp, 
urguladı: “bütün parametralara görä 
var halizdän uygun bir enţilopediya”. 
Lääzım sölemää, ani 2011-ci yılında 
yapılan hem içinä 2010 yılında çıkan 
kiyatları da alan “Moldovada Halkla-
rarası kiyat sergisindä” bu kiyat “Yılın 
ențiklopediyası” tanındı hem bu uurda 
Diploma kabletti. Hep o yılın bu kiya-
da Moldova Yazıcılar Birliin premiyası 
verildi. 

Monografiya olarak – bu haliz bir 
büük bilim monografiyası. Şindi her-
biri, kimin kolayı var, çıkarêr uydurma 
kiyatçıkları da hemen onnara monogra-
fiya deer. Monografiya sa – bu temel bi-
lim kiyadı, ani bir işi, deyecez folkloru, 
derindän aaraştırêr hem geniştän ince-
leer. Tekrarlêêrım: derindän aaraştırêr 
hem geniştän inceleer.

Bölä bir kiyadı çıkarmaa deyni 
para lääzım. Hem çok para! Onu 
neredän buldunuz?

Türkiyenin Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosundan. Biz 
hepsimiz onu taa çok TİKA olarak bi-
leriz. Ama doorusunu lääzım sölemää: 
TİKAya sonunda danıştım. Azerbaycan 
Milli Bilimnär Akdemiyasının Folklor 
İnstitutu için 560 sayfalık bir kiyadı 
basmaa biraz harçlı işti. Onuştan on-
nar basamadılar. Danıştım Gagauziya 
öndercilerinä. Oradan da cuvap aldım, 
ani bölä iş için onnarda para yok.

Baş urdum TİKA Kişinev progra-
maların Koordinatorluuna. Ozaman 
geçici koordinator Fazıl ERDOĞAN 
bey vardı. Annatım durumu. Adam ta-
nıştı kiyatlan, taa doorusu onu bütünnä 
okudu da ondan sora Ankaraya olum-
nu bir yazı yazdı. Saa olsun, Canabisi 
da, saa olsunnar TİKA merkezindän 
insannar da, ani kayıl oldular kiyadın 
finansçılık uurunu üstlerinä almaa da 
kiyat dünnääyı gördü hem lääzımnı 
erlerä etişti.

Kiyat bilim kiyadı. Ona dayana-
rak gagauzlar için disertațiyalarını 
yapan kişilär oldu mı?

Sanêrım, ani şindän sora, sade 
Türkiyedä birkaç kişi var. Var ölele-
ri dä, ani kiyadımı kullanêrlar, ama, 
kıskançlıktan mı, nedän, onu kaynak 
göstermeerlär. Ama bän bilerim, zerä, 

sopör olarak, onun içinä çok “minalar” 
koydum da hırsızlar o minalara sık-sık 
basêrlar.

Mina işi çok meraklı bir iş. Seftä 
işiderim. Taa derindän açıklayace-
nız mı?

Neyi? Minaları mı? Minalara onun 
için da mina deniler, ani saklılıkta 
bulunêrlar.

Folkloru aaraştırmaa zor mu?
Folkloru aaraştırmaa kolay diil: 

lääzım küüleri-kasabaları gezäsin, in-
sannarı üürenäsin hem onnarlan tatlı 
dil bulasın, lääzım seni insan tanısın 
hem inansın da sana canını açsın. Hep-

si her kerä türkü çalmaa yada bir masal 
annatmaa hazır diil, onnarı lääzım ya-
vaşıcık buna getiräsin.

Aklıma gelmişkenä, sizä bir örnek. 
Bän institutta üürenärkenä beş yıl so-
kakları süpürdüm, dvornik işledim. 
Deyeceyniz: “Bununnan folklor aa-
raştırması arasında ne var?!” Varmış. 
2016-cı yılda Eni Ütülü küyündä bizi 
bir insana, Mariya Ananyevna (İva-
novna) ZABUNa (1932-ci yılın duu-
ması) getirdilär. İnsan taman aul içini 
süpürärdi. Annatım ne iş için geldik. İn-
san dedi: “Çocuum, yok vakıdım şindi 
masal annatmaa. Görmeersiniz mi işim 
var! Hiç tertipli da diilim!” Bän he-
men dedim: “Verin bän süpüreyim. Siz 
tertiplenincä bän bu aulu süpürecäm!” 
İnsan gülümsedi, ama süpürgeyi uzat-
tı. Canabisi hazırlanıncak, aul süpürü-
lüydi. Bu da, bezbelli, insanın canını 
açtı da o duguylan annattı bizä birkaç 
masal, angılarını ozamadan yoktur işit-
tiym. Onnarın birisi da “Padişah hem 
Lala yada Dahril hem Züfrem”. Görer-
siniz, folkloru aaraştırmasında bir sürü 
incä iş var. Bu da işin yarısı.

İşin ikinci yarısı da – onu dooru 
incelemää hem annamaa! Bu paalı! 
Bunun için dili islää bilecän hem anna-
yacan, adetlerin hem sıraların inceliini 
duyacan, kullanılan lafların dooru ma-
anasını annayacan. Sizä örnek: var bir 

gagauz türküsü “Urma, Yuvan, urma 
duşman”. Orada var ölä laflar “Kara 
da kannar, kardaşım Yuvan, indi kaşı-
ma”. Nicä görersiniz burada “kaş” lafı 
var. Banadan hepsi aaraştırmacılar onu 
bölä kabledärdilär. Ama nicä var nicä 
kannar insin kaşına. Kaş var nicä pat-
lasın, yarılsın, kanasın. Onuştan işin 
doorusu başka türlü çıktı. 

Gagauz dilindä var laf “karşıma” 
– karı kulluunun duudurma organı, 
matka. Bunu bilärseniz, iş erli-erinä 
erleşer. Benim studentlik tefterimdä 
buldum bir türkü “Urma, be İvan”, an-
gısını yazmıştım Kongaz küüyündä ra-

ametli Elena Georgievna TULBAdan 
(1932-ci yılın duumasıydı), neredä ya-
zılı “Kara da kannar, kardaşım Yuvan, 
indi karşıma”. Lafın da açıklamasını 
yaptı benim paalı anacıym İvanna Di-
mitrievna. Bölä.

Yazık, ani kiyadı hazırlarkana kar-
şı geldim biraz ayıp işlärlän dä. Bana 
deyni ayıp, onnara deyni, bekim, hiç 
ayıp diil! Kendilerinä bilim insannarı 
deyän kişilär, ani sovet vakıdında bu 
uurda “naukaların kandidatları” ol-
muşlar, folkloru aaraştırmak erinä Va-
lentin MOŞKOVun hem başkasının ki-
yatlarından materialları alıp, doorudan 
kendi kiyatlarına aktarmışlar, kimär 
kerä kaynaa da göstermedään.

Bunnarı da neredän aldınız?
Neredän mi? Valentin MOŞKOVun 

yannışlıklarından. Biz hepsimiz insa-
nız hem yanılêrız. Kimi erlerdä Cana-
bisi da yanılmış. Deyecez “feslen” lafı-
na o “naanä” maansını vermiş. Ondan 
alan bu örnää, o sözdä bilim insannarı, 
ölä da taşımışlar kiyatlarına, hiç doo-
rutmadaan hem, bezbelli, bilmedään 
feslen lafın haliz maanasını.

Birkaç yıl geeri siz, “GAGAUZ-
LUK” Cümne Birliin Başı olarak, 
Birliin azalarınnan hem başka insan-
narın yardımınnan büük bir folklor 
proektı başardınız – “Gagauzların 
kayıp olan dilinin hem kultura adetle-

rinin Moldovada korunması”. Onun 
için kısadan annadabilirsiniz mi?

Bu proekt pek büük proekttı, angı-
sı yapıldı Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) Büükelçililiklerin Kulturala-
rı Koruma Fondun tarafından verilän 
Grandlan. Proektta, “GAGAUZLUK” 
Cümne Birliin azalarından hem çok-
çok insannarın katılmasından kaarä, 
ortak olarak, pay aldılar Komrat regi-
onal istoriyası hem aaraştırma muzeyi, 
Komrat Mihail ÇAKİR adına kolec, 
Moldova Respublikasının etnografiya 
hem istoriya muzeyi, Komrat “D. SA-
VASTİN” resimcilik şkolası, “Pontos” 
basım evi hem “Ana Sözü” gazetası. 
Bir yılın içindä biz adım-adım gezdik 
hem taradık may hepsi gagauz küüle-
rini Moldovada, Ukraynada hem Bul-
gariyada, buluştuk çok insannan hem 
videoya yazdık üzlärcä türkü, masal, 
maani, adetlär sıralarını hem folklor-
dan taa çok işleri. Pek gözäl patretlär 
çıkardıл. Toplanmış materialları ele-
dik hem seçtik da, hep o yılın içindä, 
toplam 1898 sayfa, renkli hem gözäl 
donaklanmış üç kiyat çıkardık. Her-
bir kiyat dört dildä (gagauzça, romın-
ca, angliyca, rusça). Bu kiyatlar için 
ozaman Avdarma küüyün Dimitriy 
ÇELİNGİR teoretik liţeyin direktoru, 
şindi Avdarma küüyün istoriya mu-
zeyin direktoru Elena KARAMİT ölä 
dedi: “Bölä kıvrak, kırnak, derin fikirli 
hem zengin kiyatlar gagauz istoriya-
sında, gagauz bilimindä yoktur çıktıı. 
Onnar daymalarda parlayaceklar hem 
kalaceklar, zerä bu kiyatlar – gagauz 
kulturasının altın fondu!”

Bän sa sade urgulayacam onu, ne 
bir kerä artık urguladıydım: “Bu ki-
yatları yaptı gagauz halkı gagauz halkı 
için! “GAGAUZLUK” Cümne Birlii 
sade aracı oldu gagauz halkın arasında 
kiyatları hazırlanmakta hem o kiyatla-
rı geeri gagauz halkına hem da bütün 
dünneyä vermektä!”

Sizin kiyadınızın adı da “GA-
GAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”, 
kurduunuz Cümne Birliin adı da 
“GAGAUZLUK”. Gagauzluk lafı si-
zin için ne?

Herbir iş! Ana südündän, boba 
terindän, cömert topraktan, gagauz  
adetlerimizdän hem sıralarımızdan 
taa kanımızın son damnasına kadar – 
bana deyni GAGAUZLUK. Gagauzda 
Gagauzluk var sa, yaşar sa, korunar sa 
– gagauzlar da yaşayacek. Gagauzluk 
bitti mi – gagauzlara deyni dünnää da 
bitecek, kararacek!

Saa olun hem gagauz bilimi için, 
gagauzlar için hem bütün dünnääya 
kalıcı işlär için, sizä taa çok-çok ba-
şarılar dilerim.

Saa olunuz siz da, zaametiniz için. 
Hem GAGAUZLAA Saalık Allaa ver-
sin!

İntervyuyu yazdı
Tatyana DRAGNEVA

Gagauzluk bitti mi – gagauzlara deyni
dünnää da bitecek, kararacek!
“GAGAUZLUK: Kultura. Ruh. Adetlär”  folklor hem bilim ențiklopediyasına 10 yıl

“GAGAUZLUK: Kultura, Ruh, Adetlär” için Moldova Yazıcılar Birliin 
premiyası veriler. (soldan) Yazıcılar Birliin başı Arkadie SUCEVEANU hem 
Marçela MARDARE. 15.06.2011 y.



Türlü yabancı kalendarları hiç 
inanmêêrız, ama 2020-ci yıl, Kitayın 
gök ayı kalendarına görä, patkan yı-
lıydı hem o biter 11.02.2021 günü.

Bakalım, patkannar gibiydik mi:
– deliklerdä (evlerimizdä) oturduk;
– iyecekleri köşelerimizä taşıdık, 

orada da kemirdik;
– bir insanı gördüunän, saklandık;
– koronavirusu yaydık.

19 Kırım 2020

19 Dekäbri 2020

Ayaz Dädu hem Santa 
Klaus Ay Nüklay mı?

Bizä hererdä annadêrlar, ani büünkü Eni Yıl hem 
Kolada personajları Ayaz Dädu yada Santa Klaus (Santa 
Claus) – Hristian dininin Büük Ay Nüklaydan çekilerlär. 
Ama, er içindän üzä çıkan evelki taşlar bu iş ölä mi, diil 
mi bir soruşu açêr?

Hepsiniz bilersiniz, ani halata giimni Eni Yıl personajları 
Ayaz Dädu yada Santa Klaus uzun sakallıı hem üüsek şapka 
taşıyêrlar, bizä dä karacalarlan koşulu kızaklarda gelerlär. 
Ölä mi?!

Şindi bakın bu “Aslantepe Ortostatı” taşında kabart-
malara. Taş Türkiyenin baş kasabası Ankara “Anadolu 
țivilizațiyaları muzeyi”ndä bulunêr. Bilersiniz mi, ani “As-
lantepe Ortostatı” taşı 3 bin yıılık bir taş?

Şindi yukarda koyulan soruşa herkezi kendisiycesinä cu-
vap etsin. Biz sa sizä sade yardımcı olmaa istedik.

Haliz patkan yılıydı

Aklımızda tutalım
kimiz biz hem neredän
bizim köklerimiz

Sonu. Çeketmesi 5-ci sayfada
Elena Födorovna KARAMİT 

(gagauz dili hem literatura üürediciy-
kası, Avdarma küüyün istoriya muze-
yin direktoru): “Şkolada isteeriz tanış-
tırmaa bizim üürenicileri hepsinnän 
yortularlan, angıları şindi bakılêr hem 
nezaman sa bakılarmış gagauzlarda. 
Sayêrız, ani bu pek islää iş, zerä bir 
halk var ozaman, açan biler kendi dili-
ni, biler kendi istoriyasını, biler kendi 
kulturasını hem adetlerini. Bu neetä 
baalıydı büün bizim karşlaşmamız bu 
zalda. Uşaklar annattılar hem legenda-
ları, hem bu günnerin maanasını, hem 
neçin hem nezaman peydalanmış bu 
yortu bizim dedelerimizdä”.

Bilginizä not: 
Canavar yortuları – sayılardı ga-

gauzların 3 en büük, en bakılan hem 
en maanalı milli yortuların (“Canavar 
yortuları”, “Hederlez”  hem “Kasım”) 
arasında en büük yortu, ani peydalan-
mış gagauzlarda taa hristiannıktan ile-
ri. Çünkü evelki gagauzlar Canavarı 
doorudan Allaa gibi büük sayarmış-
lar. İnanarmışlar, ani Canavar kendi 
kuvedinnän hem fikirinnän erdä hem 
insan arasında uygunnuu hem düz-
günnüü, insannarın raat yaşamasını 
koruyêr hem, yannış adımnardan hem 
sapmalardan koruyup, dooru yola 
koyêr. Canavar yortuları, Kasım ayın 
(noyabri) 25-dä çekedip, o ayın 30-da 
da biterlär. Eskidän kimi insannar Ca-
navar yortularını aftaylan bakarmışlar. 
(Kaynak: Todur ZANET, “Gagauz-
ların kayıp olan dilinin hem kultura 
adetlerinin Moldovada korunması”, 
3-cü kiyat – “Gagauz yortuları, adet-
leri, sıraları”, s. 10. Kişinev, “Pon-
tos”, 2017 y.).

Canavar orucu – başlêêr Kolada 
orucunnan bilä, da edi gün tutulêr – Ka-
sım ayın (noyabri) 28-dän Kırım ayın 
(dekabri) 4-dän. (hep orada, s. 14).

Topal Canavar Günü – bakılêr 
hep ölä nicä Canavar yortuları, ama 
sayılêr, ani onnardan taa da hatalı, zerä 
Topal Canavar başka canavarlardan 
taa beter. Bakılêr Kırım ayın (dekabri) 
4-dä. (hep orada, s. 14).

Boris TUKANın duudu 
2023-cü yılın Baba Marta ayın 
1-dä Basarabiyanın Tigina 
uezdının Komrat kasabasında 
(öldü – 01.03.2012, İerusalim, 
İzrail). Başardı SSRB Bilimnär 
Akademiyasının dil bilimne-
ri İnstitutun türkologiya bölü-
münün aspiranturasını, neredä 
disertațiyası için hazırladı «Вул-
канештский  диалект гагауз-
ского языка» (“Gagauz dilin 
valkaneş dialektı” – çevirmä 
“AS”) avtoreferatını, angısını 1965-ci yılda, 200 taanä olarak, 
yayınnandı. Büünkü gündä bu gagauz dialektologiyasında ilk 
bilim aaraştırması – büük bir bibliografiya siirekliidir.

Boris TUKAN bütün ömürünü türkologiyaya hem gaga-
uzologiya uuruna baaşladı. Çok yıllar sıravardı inceledi ga-
gauz dilini hem ilerletti onu. Gagauz yazıcıların kiyatlarına, 
literatura hem folklor toplumnarına, çoyu bilim insannarın 
gagauzlarlan ilgili çalışmalarına rețenziya yazdı. XX-ci asi-
rin 50-ci–60-cı yıllarında pay aldı başlangıç şkola için gaga-
uz dilindä kiyatların hazırlanmasında. Dionis TANASOG-
LUnun hem Dimitri KRAÇOBANın kiyatlarına redaktor 
oldu.

Bilim adamı olarak, Boris TUKAN kendisinin en büük 
çalışmasını hem gagauzovedeniyeya katkısını sayardı “Ga-

gauzça-Rusça-Moldovanca laflık” (1973 y.) kiyadın hazır-
lanmasında pay almasını hem sayardı bu kiyadı “gagauziya 
leksikologiyasının en islää başarısı”.

Boris TUKANın disertațiyasında, angısının bilim önder-
cisiykasıydı Lüdmila POKROVSKAYA, üç bölüm (“Fo-
netika”, “Morfologiya hem sintaksis”, “Leksika”) hem kısa 
çıkışlar var. Büük meraklık çekerlär “Giriş” bölümündeki 
gagauz dilin dialektologiya aaraştırmaları, gagauzl dilin 
valkaneş dialektını taşıyan gagauzlar için kısa istoriya hem 
etnografiya bilgileri açıklamaları. 

Gagauz dilinin dialekt aazlarını aaraştırırkana avtor kul-
lanmış maasuz bir soruşturmak kiyadını, angısı dilin fone-
tika, morfologiya, sintaksis hem leksika bakımını kaplêêr. 
Bütün materiallar insannan doorudan soruşturmaklan hem 
magnitofona yazmaklan toplanmış. 

Disertațiyaya, ek olarak, koyulu gagauz dilin valkaneş di-
alektında altı aazı. Onnar veriler fonetika tranckripțiyasında 
hem rus dilinä çevirilmiş.

Boris TUKANın bu çalışması pek meraklı hepsinä dey-
ni, kim üürener gagauz dilini hem meraklanêr gagauzologi-
ya bilimin temelleşmesinnän.

Hepsini, kim isteer tanışmaa bu kiyatlan hem Boris TU-
KANın bilim çalışmalarınan, teklif ederiz buyursunnar Ga-
gauziyanın Regional bibliotekasına.

Mariya NEDÄLKOVA,
Gagauziyanın Regional bibliotekasının direktoru

(Gagauzça – “Ana Sözü” redakțiyasının)

Gagauz dilin valkaneş dialektı için
55 yıl geeri, 1965-ci yılda, tiparlandı çıktı anılmış gagauz bilim adamının, gagauz dilin aaraştırmacısının Bo-

ris Petroviç TUKANın filologiya bilimnerindä kandidatlıına bilim gradlıı için disertațiyanın avtoreferatı: «Вулка-
нештский  диалект гагаузского языка» (“Gagauz dilin valkaneş dialektı” – çevirmä “AS”).

Ukraynadan pek gözäl bir haber geldi – Türkiye-
nin Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) 
Reni rayonun Kotlovina (Balboka) küüyündä Kultura 
Evin tertiplemesi hem donatması proektını başardı, ve-
rip kolayını gagauzların kulturası ileri dooru da geniş-
lensin hem korunsun. 

Kotlovina Kultura Evinä, düzüldüü gündän (1997 yılı) 
beeri, hiç bir kerä remont yapılmamıştı da bu üzerä 70% 
dökülmä durumundaydı. Onuştan çok yıllar onun kolayılk-
ları kullanılmadı. Şindi sa, başarılan proekta görä, Kultura 
Evindä elktrika, su, kanalizațiya , havalandırma, yangın ha-
bercilii, yangına karşı su sisteması enilendi hem içlän dışın 
incä işleri da yapıldı, kapular hem pençerelär diişildi, eni 
örtü koyuldu. Hepsi bu işlerdän sora TİKA Kultura Evinä 
mebel, tehnika tertipleri hem muzıka instrumentleri aldı.

Ukrayna gagauzlarına TİKAdan yardım
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Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı 
bir bakış: içtän hem ofițial şablonna-
rından kaçmak. 112 sayfalık kiyatta 3 
dildä (romınca, gagauzça, angliyca) 
annadılêr sıradan gagauzların sıradan 
yaşaması – ölä nicä var halizdän.

Fotoalbomu hazırlayan Alessandro 
VİNCENZİ duudu 1973-cü yılın Kirez 
ayın (iyün) 26-da İtaliyanın Bologna 
kasabasında. Ana kasabasında başar-
dı institutun biolgiya bilimneri fakul-

Bu fotoalbom – Gagauziyaya ayırı bir bakış
Tipardan çıktı gagauzlar için eni bir kiyat – “Gagauzlar – Moldova Res-

publikasının Ortodoks Türkleri” fotoalbumu, angısını hazırlamış İtalyadan 
patretçik Alessandro VİNCENZİ, ani 2017-2018 yıllarında Gagauziyada bu-
lunmuş hem gezmiş Gagauz Yerin kimi küülerinnän kasabalarını.

tetını. CAPTA azası, fotograflar hem 
fotojurnalistlär komandası, ani kurul-
du her taraftan fotojurnalistikayı hem 
bu uurda bakışlarlan ustalık işlerini 
ilerletmää deyni.

Fotoalbom çıktı Gheorghe ERİZA-
NU önderciliindä “CARTİER” basım 
evindä. Onun ön sözünü yazdı moldo-
van yazıcısı Adrian ÇİBOTARU (CİU-
BOTARU). Albomun tekstlarını gaga-
uzçaya çevirdi Todur ZANET.

Gagauziyanın Kazayak küüyündä duumalı sportçuyka Donna KEL pay 
aldı Romıniyadakı Dynamite Fighting Show (DFS) kikboksing turnirında, 
neredä üç raundlu düüştä tarattı romınkaya Andrea ÇEBUKa.

Romıniyadakı Dyna-
mite Fighting Show (DFS) 
kikboksing turnirında Mol-
dovadan, Donna KELdän 
kaarä, pay aldı kikbok-
singcı Pavel VORONİN 
da, bildirerlär Moldovanın 
FEA (Fighting & Enterta-
inment Association – Düüş 
hem Şou Asoțiațiyası).

Not. Kikboksing 
sportçuykası Donna KEL 
anılmış gagauzka bloger-
kasının Nataliya KELin 
kızkardaşı.

Egipetın turizma hem arheologiya 
ministrusu Khaled El-ANANY açık-

ladı, ani “Bulunan sarkafaglar Evelki 
Egipetın Geç zamannarından (bizim 

êramızadan 662-332 yıl-
lar) hem PTOLEMEYlär 
(bizim êramızadan 332-
30 yıllar)”. Ministru ur-
guladı, ani buradakı bölgä 
“halizdän evelliklär haz-
nası”. Canabisinin lafına 
görä, burada kolaylık oldu 
bulmaa bütünä artefaktla-
rın sade bir proțentinı. 

Egipetta 100-dän zeedä 2 bin 500 
yıllık sarkofaglar bulundu

Egipet devletinin Kair (El Kahire) kasabasının yakınnarında 100-dän zeedä 
sarkofag hem 40 statuetka (kimileri altın kaplama) üzä çıktı. Taa ileri burada 
bulunan 59 sarkofagı cümneyä Canavar ayın (oktäbri) 3-dä gösterdilär.

Donna KEL bu kerä enseyämedi

Türkiyenin İstabuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi 2020-ci 
yılın Harman ayın (avgust) 21-dän beeri Kariye camisi oldu.

Bu klisä kuruldu 534-cü yılda, sora da 1315-1321 yıllarında büünkü duru-
muna getirildi. 1511-ci yılda klisä camiya döndürüldü. 1945-tä, freskaları unikal 
oldukları için, ÜNESCO tarafından Bütündünnä varlık listesinä alındı. 1948-ci 
yılda İstanbuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi Türkiye muzeylär 
önderciliinä baalandı da Kariye adlı muzey oldu. Türkiyenin en çok bakılan mu-
zeyidir.

2020-ci yılın Harman ayın (avgust) 21-dä Türkiye Administrativ Sudu kara-
rınnan İstabuldakı Ayozlu Kurtarıcı Hristozun Hora Klisesi Kariye camisi oldu.

İstanbul Ayozlu Kurtarıcı Hora 
Klisesi Kariye camisi oldu

Moldovada COVID-19 durumu 
bölä: ulaşannar – 131919; ölennär – 
2674; alışannar – 114230. Gagauzi-
yada ulaşannarın sayısı – 3969: Ça-
dır rayonu – 1303; Komrat rayonu 
– 1963; Valkaneş rayonu – 703.

May altmış yıl geeri, bizim büün-
kü durumumuzu bilmedään, şindiki 
kertää gelmemizi duymaa hem biri-
birimizdän kapalı olmamızı görmää – 
şaşılacek bir iş! 

Bir italiyalı jurnalın 
1962-ci yıldan 2022-ci
yıla akıl almaz bakışı


