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Bu yıl gagauzlara 
karşı yapılan Aaçlık 
genoțidın bitmesinin 
75-ci yılı. 7-ci sayfa

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 
7-dä Ankarada TÜRKSOYda oldu 
prezentațiya “Kurt-Kuş Dünnesi” 
gagauz masalları kiyadına, angısını 
TÜRKSOY hem Gagauziya M.V. 
Maruneviç adına Bilim-aaraştırma 
Merkezi iş biirliindä düneyi gördü. 
Kiyadı hazırlayan bilim-aaraştırma 
merkezin zaametçişi Pört ÇEBO-
TAR.

Bildiriler, ani bu kiyada 23 gagauz 
yazıcısının topladıı masallari, söleyiş-
leri hem annatmalarını koyulmuş.

Kiyat pek üüsek poligrafiya uurun-
da yapılı hem kär uşaklar için donaklı 
hem, umut ederiz, ani uşaklara, gagauz 
halkına hem türk dünnesinä deyni pek 
faydalı olacek. 

Sade bir iş şaştırêr, ani kiytta büük 
bir ayırımcılık yapıldı. Neçin sä bu ki-
yatta hiç bir masal ya da başka bir ya-
ratma da alınmamış Todur ZANETin 
tarafından hazırlandıı Gagauz kultu-
rasının altın fondun olan hem 2017-dä 
dünneyi dört dildä (gagauzça, romın-
ca, angliyca hem rusça) görän “Gaga-
uzların kayıp olan dilinin hem kultura 
adetlerinin Moldovada korunması” 
kiyatlardan: 1-ci – “Gagauz halk ma-
salları”; 2-ci kiyadı – “Gagauz tür-
küleri, söleyişleri, bilmeceleri”; 3-cü 
– “Gagauz yortuları, adetleri, sırala-
rı”.

Bunu yapêrlar çok görmektän mi, 
kıskançlıktan mı, osaydı bolay Todur 
ZANETin adını gagauzluktan hem ga-
gauz kulturasını, folklorunu hem dilini 
aaraştırma tablosundan silmää deyni 
mi?

Akademik Todur ZANET

2018-ci yılın Canavar ayın (oktäbri) 
18-dä Türkiye Prezidentı Sayın Recep 
Tayyip ERDOĞAN Gagauziyaya pek 
önemni hem faydalı bir vizit yaptıı 
zaman, ozamankı Türk İşbirlii hem 
Koordinaţiya Agenstvosu (TİKA) 
Başkanı Serdar ÇAM tanıştırdı Tür-
kiye Prezidentını Gagauziyada “Re-
cep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik 
kompleksı”n maketınnan, urgulaya-
rak, ani “kompleksın proekt işleri ta-
mamnandı. Bu üüredicilik komplek-
sı çok yıllar gençlerä izmet verecek 
hem gençlerin modern hem en islää 
çerçevedä üürenmesinä deyni keezi 
var. Burada olacek 500 üürenciyä 1 
üüredicilik binası, 2 obşçejitiye, 452 
siirediciyä deyni 1 kapalı sport salonu, 
1 futbol, 1 voleybol, 

Pek paalı okucularımız hem say-
gılı can dostlarımız, kutlêêrız sizi 
Koladaylan hem hepsi Yıl Başı yor-
tularınan!

Allaa versin hepsimizä saalık hem 
uzun ömür! Cannarımız mutlulklan 
dolu olsun! Evlerimizä kısmet hem 
selemetlän bereket, raatlık hem an-
naşmak! Ko kahırlar, hepsi zorluk-
lar hem belalar arda kalsınnar.

Saalık Allaa versin!!!
Saygılarımızlan, “Ana Sözü”

Gagauziya kultura Upravleniyasının çalışmalarınnan, Kolada hem “Çıbık günü” (“Surva”) adetlerimizi 
göstermäk için, Kolada günündä Komrada Gagauziyanın küülerindän hem kasabalarından ansamblilär, teatrucu-
lar hem başka kultura insannarı getirildi hem Gagauziya Başkannıı binasının önündä, konuylan ilgili, büük hem şen 
yortu yapıldı, neredä milli rubalara giimni ansamblilär, teatrucular, uşaklar hem kultura insannarı, “Kolada” çal-
maktan kaarä, halk oyunnarını oynadılar, Koladaylan hem “Çıbık günü”nän (“Surva”) adeterinnän baalı teatrulu 
gösterileri yaptılar, “survaklințlarlan”  surva gezdilär hem başka şenniklärlän sefa sürdülär. 

Kolada, “Çıbık günü” (“Surva”) hem
hepsi Yıl Başı yortuları kutluca olsun

Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN 
üüredicilik kompleksı” düzülmää başlandı

Gagauziyada GAGAUZ DILINI GENIŞLETTIRMÄÄ hem uşaklarımıza üüredicilik uurunda üüsek izmetlär 
vermäk için, 2015-ci yılda TIKA tarafından büük bir proekt başladıldı – “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN 
üüredicilik kompleksı”n yapılması.

Koladaylan hem hepsi 
Yıl Başı yortularınnan!

Bölä ayırımcılıklan
iş çukura gidecek!



28 Büük ay 2022

28 Yanvar 2022

Halk Topluşuymuş – çingenelik!
Satılmış nestelär, şüşekillik!
Yalancılar, ikiüzlülär –
Insan kanını emän sülüklär:

Soțialistlär basêr yukardan,
Yalancıyka urêr arkadan,
Mafiya atêr gölgedän –
Paralêêrlar 
 Halk Topluşunu hem bettän!

Yarısından aazı salt insan – 
Gagauzlar için kan dökän!
Kalanı satılmış pek çoktan –
Taa anasının karannık damından!

Gürültü, kavga, şamata –
Yımırtlanmadık kara yımırta!
Azarlamak, baarmak, nicä şaş –
Sansın kullanılmış burada sert aşaş:

Kimileri, gogorlanıp, horozlanêr,
Kimileri, baarıp-çaarıp, kudurêr,
Kimileri, işi durgudup, sölener,
Kimileri, dışarı çıkarak, diklener.

Doorudan bir kumediya oyunu –
Sıkmasaydı acısı boynunu!
Toplantılar gün-gündän uyuntu –
Bizi yaptılar haliz gülüntü!

Halk Topluşuymuş – çingenelik!
Todur ZANET, 09.12.2021

Sonu. Çeketmesi 1-ci sayfada
2 basketbol, 1 tenis meydanı olarak 

5 açık sport ploşçadkaları, 270 kişilik 
konferențiya salonu hem 352 kişilik 
kantina”.

Taa sora, 2019-cu yılın Kırım 
ayında, TİKAnın eni Başkanı Ser-
kan KAYALAR, Türkiye Respubli-
kasına ofițial vizitı yapan Moldova 
Prezidentın delegațiyasında bulunan 
Gagauziya Başkanınan görüşeräk, 
Gagauziyada TİKA tarafından yapıla-
cek “yol kartası”nın ömürä geçirilme-
sini açıkladı hem urguladı, ani  “yol 
kartası”nın içindä var “Recep Tayyip 
ERDOĞAN üüredicilik kompleksı”n 
2021-ci yılda yapılması için stroyka 
işlerini çekettirmää. Bu görüşmedä  
vardı ozamankı TİKA Balkannar hem 
Dou Evrupa Daire (BADA) Başkanı 
şindi da TİKA Başkan yardımcısı olan 
Dr. Mahmut ÇEVİK tä.

Nicä bildirdi “Ana Sözü” 
redakțiyasına TİKA Kişinev progra-
maların Koordinatoru Selda ÖZDE-
NOĞLU, bıldır, kompleksı yapmaa 

deyni tender yapıldı da tenderi kaza-
nan firma, Komrat primariyası tara-
fından verilän topraklarda “Türkiye 
Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN 
üüredicilik kompleksı”n düzmesinin 
işlerinä başladı hem hızlı bir tempta o 
işleri ilerleder.

Not. Gagauziyada gagauz dilini 
genişlettirmää hem uşaklarımıza 
üüredicilik uurunda üüsek  izmetlär 
vermää deyni ortaya çıkan “Tür-
kiye Prezidentı Recep Tayyip ER-
DOĞAN üüredicilik kompleksı”n 
proektı, Gagauziya öndercileri tara-
fından industriya hem zanaat kolec-
lına çevirildi. Bununnan ilgili 20121-
ci yılın Küçük ayın (fevral) 3-7 
günnerindä Türkiye Respublikasın-
da bulunan Gagauziya Ispolkomun 
delegațiyası Türkiyenin üüredicilik 
ministerstvosundan, industriya hem 
zanaat koleclına deyni üüredici ha-
zırlamaa yardımı istedi.

Gagauziyada “Recep Tayyip ERDOĞAN 
üüredicilik kompleksı” düzülmää başladı

“Ekselansları, sevgili Ilham Hay-
dar oolu!

Buyurun da duma gününüzlän hem 
60-cı yıldönümünüzlän ilgili can-

dan kutlamalarımızı hem 
en ii dileklerimizi kabul 
edin. Sizä üüsek devlet 
kuvedindä başarılar dile-
riz, önceliklän saalık. Biz, 
türkdilli memeleketlerin literatura, 
incäzanaat jurnalların hem gazetaların 
liderleri olarak, kardaş Azerbaycanın 
enseyişlerinä Sizinnän barabar sevine-
riz, mudrik öndercilliniz altında mem-
leketinizin bundan sora da ilerlemesi, 
eni uurlar, taa nekadar enseyiş kaza-
nacaana inanımızı bildireriz, bu yolda 
Sizä yorulmazlık arzu ediriz...”.

Mektubu Türkiyedän “Təmrin” 
jurnalı adından Şaraf YILMAZ, “Kar-
deş kalemler” jurnalı adından Yakup 
ÖMEROĞLU, “Türk Edebiyatı” jur-
nalı adından İmdad AVŞAR, Kaza-
kistandan “Bilim Times» jurnalı adın-
dan Erkinbek TURGUNOV, Rusiya 

Federațiyası-Tatarıstandan “Kazan 
utları” jurnalı adından Rüstam GALİ-
ULLİN, Kırgizistandan “Ala-Too” jur-
nalı adından Markabay AAMATOV, 
Özbekistandan “Kitab dünyası” gaze-
tası adından Khosiyat RÜSTEM, “Sa-
muryg” jurnalı adından Dauletkerey 
KAPOĞLU, Ukrayna-Krımdan “Nen-
kecan” jurnalı adından Zera BAKİRO-
VA, Moldova-Gagauz Erindän “Ana 
sözü” gazetası adından Todur ZANET, 
Başkurdistandan “Başkurdistan kızı” 
jurnalı adından Gülnaz KUTUYEVA, 
Poyraz Makedoniyadan “Köprü” jur-
nalı adından Leyla Şarif EMİN imza-
ladılar.

Azerbaycan Prezidentına Ilham ALIEVa duuma günü kutlaması
Azerbaycan Yazıcılar Birliin halklararası ilişkilär Sekretari Salim BABULLAOGLU açıkladı, ani 

Azerbaycan Respublikasının Prezidentı saygılı Ilham ALIEVın 60 yıllık yubileyinnän baalı olarak, 
Azerbaycan Yazıcılar Birliinä türk respublikaların hem türk halkalrın yaşaadıı erlerin literatura hem 
incäzanaat jurnalları hem gazetaları öndercileri adından kutlama mektubu etişti. “Təmrin” jurnalın saa-
bisi hem yazı direktoru Şaraf YILMAZın inițiativasına görä hazırlanan hem 12 baş redaktorun imzalan-
dıı kutlama mektubunda deniler:

VII-ci dönem Halk 
Topluşun kısır
toplantılarına
dışardan bakış
Gagauziyanin VII-ci dönem Halk 
Topluşu, kavgalar içindä artık ondör-
düncülää toplanıp, GHT Başını 
hem GHT Başın yardımcılarını 
ayıramêêr. Büük ayıplık!



28 Büük ay 2022

28 Yanvar 2022

27.01.2022 gününä görä Moldo-
vada COVID-19 durumu bölä: ula-
şannar – 423 568; ölennär – 10 584; 
alışannar – 374 873.

Gagauziyada ulaşannarın sayısı – 10 
476 (Çadır rayonu – 3 367; Komrat ra-
yonu – 5 456; Valkaneş rayonu –  1 653.

Ulaşannarın arasında: 
adam kulluu – 169 434 (ölän – 3 

573);
karı kulluu – 242 797 (ölän – 3 

886);
aar kalan karılar – 1 783.

Büük ayın (yanvar) 20-dä Par-
lamentın Kararınnan Moldovada 
energetika uurunda Üstolan Durum 
kuruldu. Hep o günü Moldovanın 
Cümne saalıında Üstolan Durumu 
milli komisiyası açıkladı kendi kara-
rını, angısına görä Cümne saalıında 
Üstolan Durum 2022-ci yılın Küçük 
ayın (fevral) ayın 22-dän uzadıldı.

İki Üstolan Durum sebepleri da 
belli. Birisinin – bücettän hiç birinä 
sormadaan parayı kolay harcamaa. 
İkincisinin dä – ekonomikayı bitirip, 
insannarı deli etmää.

Politikacılar sayêr, ani üçüncüsü da 
var – protestları hem mitingları susa-
raktan zapa altına almaa.

Cümne saalıında Üstolan Du-
rumda zapaya görä: 

– İlaççılık hem saalıı doorutma ku-
ruluşlara dolaşannarın girmesi zapa 
altında.

– Kantinalar hem restoran-
nar sade zalların 50% dolmasınnan 
işleyäbilirlär.

– Düünnär, kumatriyalar, pomana 
sofraları gibi sıralar zapa altına alındı.

– Hepsi şennik klubları kapanêr.
– Türlü konferențiyalar sade onlain 

yapılêr.
– Kino, sport hem teatrulara giriş 

sade kovid sertefikatlan.
Ayırıca, bu kararları yaşamaya 

geçirmää hem milleti heptän bastır-
mak için sokaklara karabinerlär hem 
askerlär akıştırılêr.

Büük Britaniyada açıkladılar, ani 
COVIDın “Omikron”u ştamını bir 
üşütmäk salgını uurunda sayêrlar, 
o üzerä bu devletä giriştä artık ona 
karşı vakiținațiya hem testlar iste-
nilmeyecek. 

Moldova sa tersinä yaptı – COVİD 
“Omikron”un yayılma sebepinnän kır-
mızı kodlar koydu hem saalık uurunda 
üstolan durumu uzalttı.

Poet Yunus EMRE Türk literatura-
sının istoriyasında var hem kalacek en 
parlak hem en seçkin adlarından birisi, 
angısı halkının anmalarında silinmäz 
bir iz braktı. Yunus EMREnin yaşaması 
uurunda pek çok bilgi yok. Salt biliner, 
ani o XIII-cü asirdä Türkiyenin Eski-
şehir kasabasında duumuş. O büük bir 
poettı hem erdän-erä gezän bir derviş-
ti. Onun peetleri pek derin saklı anna-
maları açıklêêr.  Yunus EMREnin taa 
bir önemnii var – o tükçä poeziyanın 
temelini kurdu hem halkın dilinnän be-
cerdi annatmaa derin filosofiyalı fikir-
leri hem neetleri, çaardı insan sevmäk 
duygularına, türlü diskriminațiyalara 
karşı kalktı, üüretti, ani hem insanna-
rın soylarına, dinnerinä hem dillerinä 
bakmadaan, biri-birlerini sevmää.

2021-ci yıl UNESKO tarafından 
Yunus EMRE açıkladıı için, Komrat 
ATATÜRK bibliotekası bir peet okuma 
konkursu açıkladı, angısına vardı nicä 
peet annatılan videolarlan katılmaa. 
Bu konkursun sonuçları 2021-ci yılın 
Kırım ayın (dekabri) 15-dä Komrat 
Kultura Evindä bakıldı.

Bu sıra için konkursantlar burayı 
çaarıldılar da onnarın önündä sıra-
nın açılış nasaatlarını tuttular Türkiye 
Komrat Başkonsulu Hasan AKDO-

ĞAN, Türkiye Kişinev Büükelçiliin 
üüredicilik uurunda sovetnii Cengiz 
GÜZELOLUK hem Gagauziya Bilim-
aaraştırma Merkezin hem İspolkomun 
azası İrina KONSTANTİNOVA.

Konkursantlara Yunus EMRE için 
annattılar Komrat devlet universitetın 
“Türk dili hem literaturası” kafedranın 
başı hem Komat Yunus EMRE institu-
tun üüredicilik uurunda Koordinatoru 
Kürşat Şamil ŞAHİN hem Dr. Gül-
lü KARANFİL. Bilgilär hem türkçä 
hem da rus dilindä verildilär hem 
herkezindä Yunus EMRE için broşura-
lar daadıldı. 

Kultura Evin sțenasına biri-biri ardı 
çıkan konkursantlar peetleri okudu-

lar. Onnarın arasında vardılar: Lübov 
KRİSTEVA, Mariya GRİTKOVA, 
Nadejda BARGAN, Anna ARABACI, 
Ruslan SİZONOV, Svetlana DONÇE-
VA hem en küçük katılımcı Mehmet 
Akif KASAR.

Konkursa katılannara hepsinä Yu-
nus EMRE institutun tarafından baa-
şışlar verildi hem Komrat ATATÜRK 
bibliotekasında tatlı masa ikramnarı 
yapıldı. 

Konkursun bütün programası Kom-
rat ATATÜRK bibliotekasının direkto-
ru Vasilisa TANASOGLU tarafından 
hazırlandı hem götürüldü.

Anna KILÇİK, Komrat ATATÜRK 
bibliotekasının zaametçiykası

Yunus EMRE peet okuması konkursu geçti
Türk dilinin hem kulturasının Büük izmetçisinin, bütün dünneyä anılmış olan poetın Yunus EMREnin ölmesinin 

700-ci yıldönümünnän ilgili olarak, 2021-ci yıl UNESKO tarafından bu yıldönümün kutlaması yılı açıklanmıştı.

Küülerin primarları hazırladılar yar-
dım verilecek insannarın listelerini, neyä 
görä bu kuruluşların temsilcileri Mah-
mut BASIBÜYÜK hem Hasan KU-
YULDAR, küüleri dolaşıp kendielleri 
herbir insana paketları baaşladılar.

Mahmut BASIBÜYÜK açıkladı: 
“İiyilik yapmak bir incäzanaat gibi, bu 
üzerä bän hem benim ayläm yardım 
yapmayı severiz. Herzaman zor du-
rumda olan insannara canımız acıyêr 
da onnara, nekadar yapabileriz, yardım 
ederiz. Basıbüyük halklararası yardım 
kuruluşu türlü devletlerdä insannara 
yardım eder: Romaniya, Bulgaristan, 
Türkiye, Makedoniya, Moldova hem 
başka. Aylelär hem uşaklar sevinärsä 
biz da mutlu olêrız. Bu sefer bizim 
yardımımız etişti Moldovaya, Gagau-
ziyanın dört küüyünä hem Komrat ka-

sabasına. Herbir küü kabul etti 
kırkar paket. Umut ederim ani 
herbiri sevindi bu yardıma, az 
da olsa mutlu oldu. Allaa da 
bizim iiliimizi kabul etti”. 

Hasan KUYULDAR da 
nışannadı: “Bizim yașamak 
prințiplerimizä görä, zor du-
rumda olan yada fikaara olan 
insannara yardım etmek bi-
zim borcumuz. İilik yapmak 
o insannık için izsiz kalma-
yan bir yatırım. Bän, Avrupa 
Yetim-Der Pro-Waisen e. V. 
kurumunun başkan yardımcısı ola-
rak, bu gün Moldovada, Gagauziyada 
bulunêrım, buradayım, çünkü bizim 
insannarın cannarının sıcaklıını gaga-
uz milletinä getirdim. Bizim için in-
sannık hem yardım yapmak önemni, 

bu üzerä istedik Gaga-
uziyanın 200 aylesini 
sevindirmää onnara 
imeelik paketları da-
atmaa. Bän annêêrım, 
ani bu baaşışlar olma-
sa da ömür ilerleye-
cekti, ama bu bizim 
insannardan bir sıcak 
selämimiz. Gagauzi-
yaya, Moldovaya ilk 
sıra gelerim, ama ken-
dimi burada yabancı 

hiç duymadım, insannarlan türkçä-
gagauzça raat-raat annaşabildik. Bu 
bizim ilk adımımız, ondan sora taa 
gözäl hem hayırlı işleri gagauz halkı 
için aslıya çıkaracez. Umut ederim, 
ani kısa zamanda burada, Gagauziya-
da, başka soțial proektlarını kuracez”.

Bu yardım akțıyasını geçirilmesindä 
pay alan Gagauziya üüredicilik Up-
ravleniyasının zaametçiykası Lidiya 
OSTAŞ, Gagauziyanın 200 aylesinin 
adından, bütün candan şükür etti Ger-
maniyadan gelän paalı musaafirlerä 
da açıkladı, ani herbir aylä halizdän 
sevindi da yardımı getirennerä hem 
verennerä saalık hem ii başarılar dile-
di. Onnarın yolları acık olsun, onnarın 
hayırlı işleri çok taa insannara kauş-
sun, etişsin.

Germaniyadan Gagauziyaya bir seläm
Büük ayın (yanvar) 21-dä Moldova Respublikasının Gagauziya Avtonom Bölgesindä oldu bir yardımcılık akțiyası. 

Beşalma, Dezgincä, Kongaz, Kongazçık  küülerin hem Komrat kasabasının insannarına baaşış verildi 200 iimeelik 
paketı, angılarını hazırlamak için finans yardımını uzattılar Germaniyadan “Basıbüyük Internationale Hilfsorgani-
sation gGmbH” hem “Avrupa Yetim-Der Pro-Waisen e. V.” yardım kuruluşları.

Büük Britaniya
COVID “Omikron”u 
üşütmäk saydı, 
Moldova sa tersinä – 
kırmızı kod koydu

Energetika uurunda 
hem cümne saalıında 
Üstolan Durum
kuruldu hem uzadıldı
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Büük ayın (yanvar) 19-da Moldova Respublikasının futbol Federațiyası, 
“Şkolalarda fotbol” proektı çerçevesindä, baaşladı Kongaz küüyün Todur 
ZANET adına teoretik lițeyin 5 “a” maasuz futbol klasın üürencilerinä pek 
zengin sport ekipirovka komplektlarını.

Bir ekipirovka komplektında var eni rükzak hem 13 türlü ruba: kış kurtka-
sı, maykalar (kış hem yaz variantları), şapka, getralar, lüzgerliklär (vetrovkalar) 

Gagauziya kultura Upravleniyasının çalışmalarınnan, Kolada hem “Çıbık günü” (“Surva”) adetlerimizi göstermäk için, Kolada günündä Komrada Ga-
gauziyanın küülerindän hem kasabalarından ansamblilär, teatrucular hem başka kultura insannarı getirildi hem Gagauziya Başkannıı binasının önündä, 
konuylan ilgili, büük hem şen yortu yapıldı, neredä milli rubalara giimni ansamblilär, teatrucular, uşaklar hem kultura insannarı, “Kolada” çalmaktan 
kaarä, halk oyunnarını oynadılar, Koladaylan hem “Çıbık günü”nän (“Surva”) adeterinnän baalı teatrulu gösterileri yaptılar, “survaklințlarlan”  surva 
gezdilär hem başka şenniklärlän sefa sürdülär. Belli ki, burada bulunan Gagauziya Başkanı, nicä düşer bir ev saabiykaya, hepsi bu insannara para, kolaç, 
tatlılık hem imäk ikramnarında bulundu.

Kolada, “Çıbık günü” (“Surva”) hem
hepsi Yıl Başı yortuları kutluca olsun

h.t.b. Bundan kaarä uşaklara baaşlandı limitsiz internetlı fleşkalar hem çok kul-
lanmaklı maskalar.

Kongaz küüyün Todur ZANET adına teoretik lițeyin maasuz futbol klasın 
üürencilerinä soruldı onnarın bakışına görä aralarında en islää futbol oyuncusu hem 
intelektual uurunda en akıllı üürenci kim da, onnarın cuvabına görä, bu ikisinä hem 
klasın otliçniinä ayırı prezentlar verildi – birär rükzak dolu baaşışlan.

“Şkolalarda fotbol” proektında Futbol Federațiyasından baaşlar
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Maasuz “Ana Sözü” redakțiyamıza 
deyni TİKA Kişinev programaların 
Koordinatoru Selda ÖZDENOĞLU 
proekt için bölä bilgieri verdi: “Bu 
proektı Gagauziya Radio hem Televi-
deniyası (GRT) Cümne Kompaniyası-

Bitki yıllar Gagauziyanın Tomay küüyündä yapılêr festival – “Kolada adetleri”, angısına toplanêrlar küülerin Kultura evlerin zaametçileri, ansamblilär, 
şkolalardan, uşak başçalardan hem kliselerin pazar şkolalarından uşaklar. 

“Kolada adetleri – 2022” festivalindä Tomay küüyün Kultura Evin sțenasında gösterildi Yıl Başı yortuları hem sıraları için Kolada, “Hêy-hêy” hem 
“Çıbık günü” (“Surva”) teatrulu adetlär gösterildi, okundu “Kolada” hem “Hêy-hêy” diil salt gagauz dilindä, ama romın, rus, ukrain hem bulgar 
dillerindä dä. Festivaldä ii nasaatlan söz ettilär Gagauziyanın popazları da. Bu gözäl festivali ortak hazırladılar Gagauziyanın Kulturaylan turizma 
hem Üüredicilik Upravleniyaları.

Gagauziyanın “Kolada adetleri – 2022”
festivali Tomay küüyün Kultura evindä geçti

nın adından hazırladı Vera SİBOVA, 
angısı becerdi gözäl bir ekip toplamaa 
hem, içindä Türkiye yapımı da olan, 23 
multiin gagauzçaya dubläjını yapmaa. 
Bu multiklerin toplam uzunnuu yakla-
şık 500 minut”.

Belli ki, bu proektın 
bölä kısa vakıtta en üü-
sek uurda başarılması 
için meraklandık proek-
tın öndercesiyakasından 
Vera SİBOVAdan. Cana-
bisi, sadecä ona yakışar 
inceliklän, açıkladı: “Bu 
Proekt halizdän benim fiki-
rim, ama, annayın, bän onu 
tek başıma yapmadım hem 
yapamayaceydım da. Biz 
onu başlattık 2021-ci yılın 
Çiçek (aprel) ayında da yıl 

sonuna kadar, 8 ayın içindä, başardık. 
Proekt için yaklaşık 30 kişilik bir bölük 
kuruldu. Onun içindä, tehnik persona-
lından kaarä, vardılar Gagauziyanın 
anılmış artistleri, türkücüleri, Çadır te-
atrusunun aktörları, şkola üürencileri, 
kultura izmetçileri hem başkaları. Siz 
düşünün, 23 multik deeriz, ama onna-
rın çoyu seriallar, onuştan bu 23 multiin 
içindä 75 ayırı bölüm var. Onnarın hep-
sinin personajların harakterları da ayırı. 
O harakterları göstermää lääzımdı”.

Okuycuklarımıza deyni bildireriz, 
ani bu Proektın yardımınnan gagauz-
çaya dubläj yapılan multiklerin arasın-
da var bölä anılmış multiklär – “Ayı-
cıklar”, “Çeburaşka”, “Fiksiklär”, “İki 
kedicik”, “Piliççik”, “Şımarık aylä”, 
“Umka”. Hepsi bu multiklerä romınca-
ya subtitrirovaniya da yapıldı. 

TIKAnın yardımınnan 23 multää gagauzça dubläj yapıldı
Türk Işbirlii hem Koordinațiya Agenstvosu (TIKA) Başkanı Serkan KAYALAR kendisinin twitindä bildirdi, 

ani TIKAnın Proektınnan dünnääyın 23 multiinä gagauzça dubläj başarıldı hem multiklär gagauz uşaklarına ba-
aşlandı. Bu gözäl hem pek lääzımnı Proekt yapıldı o üzerä, ani rus dili ortamında bulunan gagauz uşaklarını hem 
büüklerini dä gagauz dilinä yaklaştırmaa hem, multiklär meraklıınnan, ana dillerinä döndürmää.

Proektın ofițial açılış sırasından 
sora, bütün kontent GRTya verilecek 
hem, umut ederiz, ani durmamayca 
hem hergün bu Kompaniyanın efir dal-
galarında avşam-sabaa yayınnanacek.

PATRETLERDÄ: Vera SIBOVA, 
Tatyana KOLTUKLU, Andrey PA-
LIK hem küçük artist Nikita KOLI-
OGLU.
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“NASTRADIN: 
Gagauz Kültüründe 
Nasreddin Hoca”

Kırım ayın 18-dä Kişinevda geçti 
Moldovada Respublikasının Teatru-
culular Birlliinin XX-ci premiyalar 
Galası, ani veriler 16 nominațiyada.

Galanın jurisi “Uşaklar için en 
islää pyesa” hem “En islää muzıka ya-
ratması” nominațiyalarında kandidat 
ayırdı “Dionis TANASOGLU” gaga-
uz Milli teatrusunun Todur ZANETin 
uşaklar için “Mozgoroy” pyesasını, 
rejisörları – Mihail REZUNEŢ hem 
Anatoliy RADULOV hem kompozi-
toru – Konstantin DUŞKU. Yazık, ani 
nominațiyaların ikisindä dä ödüllär 
başkalarına verildi.

Teatruculuk Birlliinin 
XX-ci premiyalar Galası

Eni 2022-ci yıla karşı Türkiyedä 
tipardan çıktı kiyat “NASTRADIN: 
Gagauz Kültüründe Nasreddin 
Hoca”, angısını hazırladı gagauzları 
aaraştıran hem gagauz folklorunu 
derindän bilän Türkiyenin Erzurum 
ATATÜRK Universitetının bilim 
adamı Abdulkerim DINÇ.

Nicä bildirer kiyadın “Ön sözü”ndä 
kiyadın avtoru Abdulkerim DİNÇ, 
bu 140 sayfalık çalışmada gagauzlar-
da Hoca NASTRADİN için fıkralar 
toplu kiyatlardan: D. TANASOG-
LUnun hazırladıı “Bucaktan Sesler”, 
N. BABOGLUnun “Gagauz Folklo-
ru”, Azerbaycandan Güllü YOLOG-
LUnun “Gagoğuz Folkloru – Seç-
meler”, T. ZANETin “Gagauzluk 
– Kultura, Ruh, Adetlär”, M. GUBOG-
LUnun incelemelerindän, H. GÜN-
GÖR hem M. ARGUNŞAHın “Gagauz 
Türkleri’nde”, N. ÖZKANın “Gagavuz 
Edebiyatı”, Petri ÇEBOTARın “Bizim 
Dost Nastradin”.

Topracıkları ilin olsun deyeräk, 
Abdulkerim DİNÇ bildirer, ani bu 
kiyadı baaşlêêr kendilerini tanımak-
tan onur duyduuu raamtlilerä – D. 
TANASOGLUya, N. BABOGLU-
ya, M. MARUNEVİÇä, S. KUROG-
LUya, P. YALINCIya, P. VLAHa, D. 
SAVASTİNä, K. RUŞİKAya, P. DİMO-
Va, S. TOPALa hem H. GÜNGÖRä. 

Bu sıranın gündeliindä vardı poetın 
byustuna çiçek koyulması, onun pe-
etlerin okunması, türküleri çalınması, 
teatrulu kompozițiyaları, “O, üüsek 
gerçek...” adlı bilim simpozium hem 
eni çıkan hem taazä olan kiyatların 
prezentațiyaları.

Bilim simpoziumda söz aldılar 
Akademik Mihai ÇİMPOY, Moldova 
Bilimnär Akademiyasının başı Akade-
mik İon TİGİNÄNU (Ion Tighineanu), 
Romıniya Bilimnär Akademiyasının 
başı Akademik İon-Aurel POP (onla-
in), Romıniya Bilimnär Akademiya-
sının filologiya bölümün başı Akade-
mik Eugen SİMİON (onlain), Bukureş 
Milli Kultura İnstitutun vițe-prezidentı 

Mirel TALOŞ, Kişinev “Mihai Emi-
nescu” Romın Kulturası İnstitutun başı 
Akademik Valeriy MATEY (Valeriu 
MATEİ), Prof. Dr. Pompiliu Kraçiu-
nesku (Crăciunescu).

Simpoziumun ikinci payında oldu 
prezentațiya eni çıkan hem taazä olan 
kiyatlara, neredä Akademik Todur ZA-
NET tanıştırdı Mihai EMİNESKUnun 
bıldır çıkan hem bir kap altında olan, 
gagauzçaya Canabisinin tarafından çe-
virilmiş, “ÇEZARA” hem “SABAA 
YILDIZI (Luçafar)” kiyadınnan, angı-
sının tipardan çıkardı Gagauziya Bilim 
Merkezi.

Moldovada “Milli kulturanın günü” bakıldı
Büük ayın (yanvar) 15-dä, büük romın poetın Mihai EMINESKUnun duuma günündä, Moldovada bakıldı “Milli 

kulturanın günü”, angısının çerçevesindä Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezindä, Akade-
mik Mihai ÇIMPOYun (Mihai Cimpoi) hem Kişinev “Mihai Eminescu” halklararası akademik Merkezin başı Elena 
DABIJAnın modiratorluunda, yapıldı “Al meu nume o să-l poarte secolii din gură-n gură” (“Aazdan aaza geçeräk, 
benim adım asirercä ilerleyecek”) adlı büük bir sıra.

Rusiya Klise kanonnarına görä 
patriarhın arhidiakonu – Patriahın ya-
nında izmet edän arhidiakon sayılêr 
hem bu san sadecä Patriarhın kendi 
emirinnän veriler o arhidiakona, ani 
Klisenin önündä büük izmetleri var 
yada kendisinin Patriarhın önündä çok 

yıllar lekesiz izmetlär yaptıı için. 
Patriarhın arhidiakonu sanı siirek 

veriler. Bitki kerä bölä bir iş olmuş ta-
man 100 yıl geeri 1921-ci yılda. Hem, 
Rusiya Patriarhlıı kurulduu gündän be-
eri, bu patriarlıın istoriyasında sadeecä 
sekiz patriarhın arhidiakonu olmuş, 

Gagauz Konstantin BARGAN Rusiya 
patriarhın arhidiakonu oldu

sekizncisi da – Ay-Boba Konstantin 
BARGAN.

Konstantin BARGAN duudu 
1984-cü yılda Gagauziyanın Kongaz 
küüyündä. Başardı Moskvadakı ruh 
Seminariyasını hem Akademiyasını. 
Artık 12 yıl Moskvanın Kurtarıcı 
Hristozun Kafedral Sobor Klisesindä 
Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KIRI-
Lın yanında izmet eder.

Foto: Oleg VAROV, 
www.patriarchia.ru

2022-ci yılın Büük ayın (yanvar) 7-dä Moskvanın Kurtarıcı Hristozun 
Kafedral Sobor Klisesindä Rusiyanın Ay-Aydın Patriarhı KIRIL, kendisinin 
yanında işleyän popazı Ay-Boba Konstantin BARGANı, patriarhın arhidia-
konu sanına üüseltti.
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Kıtlık… Aaçlık... Bu lafları bän bi-
lerim küçüktän dädumun hem malimin 
annatmalarından. Akına, aaçlıın konu-
su pek önemniymiş bizim aylemizdä. 
Bu proekt için işittiynän, istedim an-
natmaa benim paalı dedelerim için, 
angısınnar yok artık bizimnän. Onnar 
benim yaşımdaydılar aaçlık vakıdın-
da. Marinovskiylär – büük hem käämil 
bir aylä, uzun hem zengin istoriya-
sınnan. O istoriyanın kimi payları taa 
küçüklüümdän aklımda kaldılar. 

Sansın şindi görerim o kış avşam-
narı, açan sündürärdilär şafkları da 
bütün aylä toplanardı bir içerdä. Soba 
yakılı, içerdä sıcak. Dädum hem malim 
oturêrlar sobanın yanında da annadêrlar 
evelki yaşamaları  için. Başlardı o av-
şamnar bölä:

– Dädo, annat bizä zor vakıtlar için!
– En zor vakıt, angısını biz geçirdik, 

o aaçlık 1946-da, – cuvap edärdi dädu.
– Ko Allaa korusun sizi dä, sizin 

uşaklarınızı da, unukalarınız da bölä 
çirkin oluştan,  nicä aaçlık, – eklärdi 
malim da yapardı stavrozunu.

– Biz evlendik 1944-cü yılda. Mali-
niz 18 yaşındaydı, bän – 19, – ilerledärdi 
lafı dädum.

Todur dädum erken kaybetmişti 
anasını. O beş yaşındaymış, ama kar-
daş-kızkardaşları taa da küçükmüşlär. 
Bobası evlenmiş bir dul karıya, angı-
sı o vakıdadan gömmüş 2 adamını da 
büüdärmiş 3 uşak. Biraz vakıt geçtiynän, 
ayledä toplanmış sekiz kardaş hem kız-
kardaş, angısınnarın arasında dädum en 
büükmüş.

– Taa biz evlendiynän, 1945-ci yıl-
da bobam satın aldı 5 koyuna bizä bir 
parça er bir küçük yıkıkça evlän, neredä 
şindi bulunêr bizim evimiz, da biz geç-
tik yaşamaa orada, – annadêr ileri dooru 
Todi dädum. – 1946-cı yılda güzün be-
nim bobamı, Marinovskiy Mitiyi, 1903-
cü yılın duuması, yannış amazlamaya 
görä, kapamışlar da yollamışlar Sibirä. 
Benim ikinci anam Länka  uşaklarlan 
yalnız kalmış.

Ötää dooru annatmayı Kati malim 
ilerleder: “1946-cı yılda yaz pek kurak-
tı, ekin sade 15 santimä büüdü.  Fukaara 
bereketi topladılar. Kongazlıların bakı-
şına görä, yıl pek zor düştü, ama onu 
vardı nicä geçirmää. Ama devlettä plan 
kuruldu, nekadar tenä lääzım toplanılsın 
insandan. Erindeki zaabitlär çekettilär 
evdän-evä gezmää da insandan bitki-
yi almaa. Küüdä işidildi, ani zaabitlär 
hepsi teneyi alêrlar da hiç imeelik tä 
brakmêêrlar; insannar da ekini hızlıca 
saklamaa savaştılar. Bizim aulumuza da 
edi kişi geldi, taa çoyu genç çocuklar, 
angılarına “komsomol” deyärdilär. On-
narın ellerindä birär uzun, sivri, demir 
sopa vardı, angılarını onnar döşeklerä, 
içerdä erä, aul içindä topraa battırardı-
lar. Bu gençlär aulda iki yıvıntı kuru 
ot aktardılar da altındakı topraa kazdı-
lar. Bu vakıdadan bizim aylä bir uzak 
senselemizä beş çuval ekin korumaya 
verdiydi,  annaşıp, ani kışın birazı ge-
eri çevirilecek. Onnar lafında durmadı-
lar, da bizä bir da tenecik çevirmedilär. 
Genä kayınnam annadı, ani adamsız 
ayleyä pek zor olacek. Bir gecä o uşak-
larını uyandırdı, da onnar sobanın vat-
rasını açtılar, çıkarıp oradan topraa, bu 
erä iki çuval ekin sakladılar, üstünü 
dä çamurlan suvadılar. Aftada bir kerä 
gecä yarısı kayınnam açardı saklı eri 

tenäylän, birazını çıkarardı, ani etsin 
bir aftaya, da genä suvardı o eri. Sabaa 
karşı bu erdä yakılardı ateş da pişirilärdi 
imää, çamur kurusun deyni, da kim dä 
girmesä içeri, bişey esap almasın.

Bän oturêrım dädumun dizindä da 
korkêrım çekmää soluumu, çünkü ma-
limin sesi başlêêr titiremää. Dışarda 
uluyêr saurgun, pençerelär dä karannık.

Dädum alêr lafı: 
– Bän sıkça o kışı aklıma getirerim 

da annêêrım, ani ozaman bän halizdän 
pek kaaviymişim, neçin zerä o kış 
küüdä az kişi vardı, angıları dolu çuval 
taşıyabileceydi. Bizi, edi genç adamı 
çaardılar selsovedä da yolladılar Çadı-
ra, demir yolun stanţiyasında ükletmää 
çuvalları unnan maşinaya soţial kan-
tinalara deyni. Çadırda herbirimizä 
verdilär birär somun taazä ekmek, angı-
sı çekärdi 3 kila. Pek datlıydı onun ko-
kusu. Elbetki, evä dooru bän dayanama-
dım da, kırıp bir parça ekmek, iyärdim, 

inärkenä yayan yılmadan  aşaa. Evdä 
beni beklärdi benim eşim – sizin mali-
niz. Bu ekmää biz bir tarafa koyardık da 
beklärdik geç vakıdadan. Karannık ol-
duynan, gidärdik bobamın evinä. Bizim 
ikinci anamız toplardı hepsini sofraya 
da payedärdi o ekmää on paya, hepsinä 
birtürlü, da biz iyärdik avşamnıı.

   Todur Dädu bakmazmış, ani bütün 
aylenin arasında onda sade bir kızkar-
daş özdü, kalannarı ikinci anasından-
mışlar – doyurarmış bütün ayleyi. Şindi 
getirerim aklıma onun enikunu lafını da 
annêêrım, ani onun hiç fikirindä dä yok-
tu göstermää bununnan kendi sarplıını, o 
sayardı, ani o tamannardı Allahın istedi-
ini. Başka türlü yoktu nicä yapsın büük 
çocuk, kaldıynan boba erinä, düşünärdi 
o. Artık etişmişkän onun yaşına bän 
düşünerim, çok mu bizim aramızda bü-
ünkü gündä bulunacek bölä akıllı, cana 
yakın adam? Angı genç kız dayanacek, 
da kayıl edecek almaa da götürmää bitki 
ekmeeni  kayınnanın uşaklarına? 

Pek canım acıyêr, ani artık malim 
dä, dädum da raametli oldular. Be-
nim şindiki fikirimnän olaydı onnarlan 
lafetmää o zamannar için, onnara çok 
soruşum olaceydı. Onnardan intervyu 
almaa pek sevineceydim hem onnarı 
patredä çıkaraceydım. Yok, kaldı sade 
onnarın lafları aklımızda hem birkaç 
eski patret. Benim anam hem bobam 
can sıcaklıınnan koruyêrlar onnarın an-

natmalarını aylä arhivlerindä. Okuyup, 
enidän aklıma getirerim o ii avşamnarı, 
açan aylemiz taa bütündü...

 Avşam geçer. Malim  annadêr pek 
meraklı: “Benim üüsüz küçük kardaşım 
Arnaut Yordan öldü fevraldä 1947-ci 
yılda 18 yaşında. Onun pek büük acıları 
olardı, kafasından aalaşardı. Gömdük 
biz onu bir ortak mezarda başka onse-
kiz ölüylän, angıları kaybelmişlär aaç-
lıktan. Bu mezarı büünkü gündä bakêr  
Düvencilerin aylesi, neçin ki orada gö-
mülü onnarın iki küçük uşacıı. Çok yıl 
geçti, ama onnar hep tutêrlar aklında”. 

Sora bobam sorêr däduma:
– Te siz annadêrsınız aaçlık için 

1946-1947 -ci yıllarda. Belli, ani gaga-
uz halkı çok zeetä hem acıya dayandı. 
Neyin ya da kimin beterinä oldu bu dra-
ma?

– Elbetki, en ilkin kıtlık oldu yufka 
bereketin beterinä. Ama sovet zaabitleri 
da dooru yapmadı. Er insandan almay-

dılar bitkiyi, beki hep doyunca imeye-
ceydik, ama aaçlıktan da  bukadar insan 
ölmeyeceydi, – сuvap verdi dädum.

– Nesoy sizin büük ayleniz on can-
dan, aaçlıkta hiç birini kaybetmedi?

– En ilkin, bizi Allaa korudu. Kal-
kardık duvaylan, yatardık da duva 
ederäk. Bän düşünerim, ani dooru ya-
pardım, ani kazanılmış ekmää hepsinä 
bir türlü payedärdim, bu iş için Allah 
bizä verdi bol-bol: hem saalıklan, hem 
uşaklarımızın kısmetinnän, hem çok 
başka işlärlän. Te siz dä kendi yaşa-
manızda yapın hep ölä, esapça: yardım 
edin biri-birinizä, fukaaralara, nevoyalı-
lara – kısadan sölediynän – yapın  iilik. 
Hem taa... koruyun ekmää ... 

– Malim:  Bu zor kışta küüdä inek 
hem başka hayvan kaldıydı pek az. 
Çoyu kestiydilär hayvannarını lokma 
imää deyni, ani ölmemää aaçlıktan. Bi-
zim aylä inää kaybetmedi. Küüdä  hay-
vannar hınşır çalınardı, da bu beterä 
inää tutardık ev içindä. Hiç şaşmayın, 
inek durardı hayatta, anam da uşaklar-
lan yatardı içerdä. Küüdä bilinärdi Saşa 
Mihnanın bandası, angısı anıldıydı çal-
maklan hem soygunculuklan. O banda-
dan birisi yaşardı bizä yakın. Kimär kerä 
onun aulun içindä bütün gecä yakardılar 
ateş da pişirilmiş yaanının kokusu doz-
dolaya duyulardı. Sabaya karşı şamata 
bitärdi. Komuşular annardı, ani bu ban-
da genä kimin sa hayvanını çaldı da idi.

– Dädum: Bizim aylenin vardı bir 
duşmanı, angısının amazı beterinä ka-
padılar bobamı. Bütün kış o bizim ay-
leyi brakmadı raada. “ Bän hep okadar 
sizi üzä çıkaracam. Sizin üstünüzdän 
belli, ani tenä, ekmek iyersiniz, demäk 
ki Sovet Birliini aldattınız”. 

– Dädum: Anam ondan pek korkar-
dı, gecä için kapardı pençereleri kalın 
materiyaylan, ani şafk sokaktan görün-
mesin, neçin zerä zaabitlik organnarın-
dan kişilär vardı nicä girsinnär ev içinä 
hiç sorulmadık”. 

– Malim: Taa bän bölä bir olay ge-
çirdim. Kışın biz kestiydik bitki koyunu, 
topladıydık onun kanını da yaptıydık 
kandan köftä. Kayınnam yolladıydı beni 
panayıra onnarı satmaa. Durêrım bän 
panayırda, dolayımda geziner nesoy sa 
adam da birdän yavaş seslän deer: “Olsa 
seni imää”. Bän ozaman 20 yaşındaydım, 
alçaraktım da okadar pek zabunnama-
dıydım. Heptän aaç biz kalmazdık: hem 
“dädunun ekmää” yardım edärdi, hem 
da inek. Bu lafları işittiynän bän hızlı 
topladım torbamı da kaçtım evä. Geldim 
evä aalayarak da söledim kayınnama, ani 
başka evdän bireri çıkmayacam.

– Dädum: O vakıt pek çok küçük 
uşak öldü, angılarına etişmedi imää. O 
aylelär, angıları bişeycik saklayamadı-
lar, kaybettilär çoyunu. Küüdä laf gitti, 
ani nesoy sa karı imiş kendi uşacıını. 
Aaç kışın ardına erken ilkyazın 1947-dä 
çekettilär vermää tohumnuk ekin için, 
taa ii çekettilär doyurmaa halk kantina-
larda da.

– Malim: Bän pek islää tutêrım ak-
lımda 1947-nin ilkyazını. Açan peyda-
landı ilk lobada hem kupriva, biz biraz 
üreklendik. Yok nicä unudayım, ani be-
nim bir uzak senseläykam verdi bana 
sekiz suvancık, angılarını bän sapladıy-
dım toprak içinä. Tezdä onnar eşerdilär 
da hergün, dädun iştän geldiynän, 
gidärdim harmana da koparardım iki-üç 
eşil yapracık. Bän yaşamamda yoktur 
idiim taa datlı imäk.

P. S. Bizim aylä aaçlıkta ölmüşlär 
için Moşa gününü sayêr, neçin zerä 
bölä örnek verdi malimiz. Yollardı beni 
ileştirmää komuşulara da sımarlardı aaç-
lıkta kayıp olannarın canı için olsun.

Şindi benim dädum hem malim yok 
bu dünnedä, ama onnarın nasaatlarını biz 
hiç unutmêêrız da savaşêrız tamannama.

İlya MARİNOVSKİY (“Gagauziyada 
1946-1947 yıllarda olan aaçlıın 70-ci 
yıldönümünä “CAN ACISI” aaraştırma 
konkursuna yazılmış, 2017 y.)

Patrettä: avtorun dädusunnan 
malisi – Marinovskiylär – Todur 
Dmitrieviç (15.02.1925 – 26.01.2005 
y.y.) hem Ekaterina Ivanovna (kız-
lık laabı Arnaut) ( 21.02.1926 – 
21.05.2008 y.y.).

Koruyun ekmää...
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Büük ayın (yanvar) 19-da Komrat 
Kultura Evindä oldu prezentațiya 
gagauz uşaklarına deyni “Gagau-
zum bän”, “Masal küpü 1”, “Masal 
küpü 2” kiyatlarına, angıları yapıl-
dı Gagauziya M.V. Maruneviç adı-
na Bilim-aaraştırma Merkezinnän 
“Meras” dernää işbirliindä. Ki-
yatların çıkarılması için, “Gagauz-
ça Çocuk Kitapları Serisi Projesi” 
çerçevesindä, para yardımı yapıldı 
Türkiye YTB (Yurtdışı Türklär hem 
Soy Topluluklar Başkannıı) tarafın-
dan. 

Kiyatlar açılêr Türkiye Yurtdışı 
Türklär hem Soy Topluluklar Başkanı 
Abdullah ERENin danışmasınnan.

“Gagauzum bän” kiyadına toplu 
Aleksandra BUJİLOVAnın, Pelageyä 

FİLİOGLUnun, Aleksandra KRİS-
TOVAnın, Güllü KARANFİLin hem 
Galina SİRKELİnin peetleri. O üzerä 
taa doorusu olaceydı bu kiyadın adını 
koymaa “Gagauzkayım bän”.

YTBdan “Gagauzça Çocuk Kitapları Serisi Projesi”

“Masal küpü 1” hem “Masal 
küpü 2” kiyatlarında verili gagauz 
hem başka halkların halk masalları, 
angılarını erleştirmişlär hem gagauz 
dilinä çevirmişlär hep bu insannar.

Yurtdışı Türklär hem Soy Topluluk-
lar Başkannıı zaametinnän kiyatların 
tirajları bölä:  “Gagauzum bän” – 1500 
ekz., “Masal küpü 1” – 1000 ekz., 
“Masal küpü 2” – 1000 ekz.

ÇIBIK GÜNÜ, YIL BAŞI yada Eni yıl YORTU-
LARI (şindi onnara deerlär sadä Eni yıl yortuları) ga-
gauzlarda en saygılı, sevilän hem şennikli yortular. Evel 
onnar üç gün bakılırmış hem onnara Yıl Başı yourtuları 
deyärmişlär. Şindi bu yortular iki gündä biterlär. İleri bu 
zamanda büük konuşlar yaparmışlar.

Çıbık günü, Yıl Başı yada Eni yıl yortuları çekederlär 
Büük ayın 13-dä HÊY-HÊY gezmesinnän.

Bunun ardına,gecä yarısından sora, artık Büük ayın 
14-dä, Çıbık günündä, başlêêrlar RAKIYLAN gezmää, 
sora da uşaklar ÇIBIK (Surva) gezerlär. Evel, XX-ci 
üzyılın 70-ci yıllarınadan, Çıbık günün ikinci günündä, 
Büük ayın 15-dä, Öküzlerin yada Hayvannarın günü ba-
kılırmış.

Bu yortuya karşı yapêrlar döşemä (plaçinta). Çii dö-
şemenin içinä, fal için, koyarmışlar ufak demir para, 
çıbıcak kırıntısı, saman parçası, tüü. Onnarı hepsini 
neetlärdilär: “İleri döşemenin içinä para, çıbık hem sa-
man parçası koyardık. Parayı neetlärdilär. İçerdä var-

saydı kızçaz neetleerlär kısmeti çıksın”. Döşemeleri 
fırına atêrlar da, piştiinän, sofrada onu hepsi evciman-
nara payederlär. Döşemeyi iyärkana kimä ne düşärsa – 
bu yılda o işi becerecek. Kimä para – ev saabisi olacek, 
kimä çıbık yada saman – hayvandan kısmeti olacek.

Çıbık günü gecesi kim ilkin ansıracek – ona bir kuzu 
adêêrlar.

Kızlar kendi kısmetlerinä deyni başka türlü fal da 
atêrlar: “Eni yıla karşı kızlar ayak kabını ev üstünä 
atêrlar – neyanı dooru ayak kabın burnusu düşecek oya-
nı evlenecek”.

Nicä urguladık, Çıbık günün yada Yıl Başı yortuların 
kutlaması, biri-birinä baalı üç adetlän bakılêr: Hêy-hêy 
gezmää, Rakıylan gezmää, Çıbık (Surva) gezmää.

Resimnär: Komrat “D.Savastin” resimcilik şko-
lasının üürencilerinin: Nasti NIKOLOGLU, 8 yaşın-
da (yukarkı resim); Yana ŞURIK, 12 yaşında (aşaada 
sol resim); Nataliya KOLIOGLU, 12 yaşında (aşaada 
saa resim). 

Hêy-hêy”, “Rakıylan gezmäk” hem 
“Çıbık günü” (“Surva”) buyurun!

Gagauzlarda en sevilänYıl Başı yortuları hem sıraları: “Hêy-hêy” – Büük ayın (yanvar) 13-çü, “Rakıylan 
gezmäk” – Büük ayın (yanvar) 13-14 gecesi hem “Çıbık günü” (“Surva”) – Büük ayın (yanvar) 14-dü. Hep-
simizi kutlêêrız bu gözäl yortularlan, hepsimizä saalık hem uzun ömür!


