
Ana SözüAna Sözü
Yaþa, benim Halkým!

ANA SÖZÜ 1988

TM

www.anasozu.com

№ 17-20 (804-887) 30 Ceviz ay (sentäbri) 2022 Paası - 5 ley 00 bani

8-ci sayfa

Vivit için materiallar 2-5 sayfalarda

6-cı sayfa

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

Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițial vizitlan bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük 
Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parlamentın 
Başkanı İgor GROSUylan hem Moldova Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan. İkinci gündä dä, Moldo-
va Respublikası Prezidentı Maya SANDUylan görüşmektän sora, Türkiye Parelamentı Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı.

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP 
bir gününü Gagauziyaya baaşladı

Ceviz ayın (sentäbri) 14-dä Türkiye Kişinev eni Büükelçisi Uygar Mustafa 
SERTEL Moldova Prezidentına Maya SANDUya güvennik mektubunu verdi.

Uygar Mustafa SERTEL profesional diplomat. Universitetı başardıından beri 
Türkiyenin dışişleri ministerliindä çeşitli erlerdä izmet etti. Diplomat olarak, bir-
kaç devlettä işledi. Romaniyanın Konstanța kasabasında Baş konsuluunu yaptı.Ceviz ayın (sentäbri) 2-dä Ga-

gauziyaya ansızdan geldi Moldova 
Prezidentı Maya SANDU da, ilktän 
Komrat Devlet Universitetın stu-
dentlarınnan hem pedagoglarınnan 
sora da Gagauziya Halk Topluşun 
(GHT) öndercilerinnän hem depu-
tatlarınnan buluşup, savaştı Gagau-
ziyada kızışan protest yangınnarını 
sündürmää.

Gagauziyaya vizitını Maya SANDU 
başladı Komrat Devlet Universitetın 
studentlarınnan hem pedagogların-
nan buluşmadan, annadıp neçin Mol-
dova bölä zor duruma düştü hem ne 
gözelliklär bizi Evropa Birliindä bekle-
er, teklif etti barış içindä yaşamaa hem 
aramızda tatlı söz bulmaa.

Gagauziya Halk Topluşu (GHT) 
Prezidiumu almdı karar, ani Cana-
var ayın (oktäbri) 2-dä yapılmak 
neettä olan Gagauziyanın hepsi uur-
larda deputatların Üstolan Kongresi 
olmayacek. Sebep – nesoysa starey-
şinalar Sovetinin hem başka cümne 
kuruluşların, nesoysa primarların, 
BAŞKANın hem Gagauziya İspol-
kom azalarının hem da kimi GHT 
deputatların danışmalarıymış.

Esaba alarak, ani Kongresä buyur 
edileceydilär Türkiye, Rusiya hem 
OESD temsilcileri, Moldovada bulu-
nan diplomatiya misiyaların başları 
hem büükelçileri, hem da Kongrestä 
danışılaceydılar Türkiyeyä, Rusiyaya 
hem OESDya, ani onnar Gagauziyayı 
yok edilmektän kurtarsınnar hem onu 
korumakta arka olsunnar, Kongresin 
olamaması Gagauziyaya karşı gidän 
kuvetlerin dermennerinä su akıdêr.

Neçin Kongres olmêêr da “Ekono-
mika Forumu” hem “Şarap Günü” ola-
cek. Ne ölä şen hem zengin yaşamamız 
mı var, osaydı Kongresin yapılmamasını 
Kişinev saklıdan zapa altına mı koydu?

Prezident geldi,
buluştu,
gözleri çıkardı, 
da gitti

Pazar günü, Ceviz ayın 25-dä, 
Komratta geçti sıradakı protest 
mitingı, neredä, meydana çıkan in-
sannar, Moldovada gaz hem paa du-
rumuna, Moldova öndercileri hem 
devletin politikasına karşı çannarı 
düüdülär.

Mitingta çeşitli bakışlar açıklandı, 
ama onnarın özü birdi – Moldova po-
litikacıları hem Gagauziyanın önderci-
ler hiç bir kerä milletin yanında olma-
yaceklar. Onnar sade kendi cannarını 
hem cöplerini düşünerlär, hem komşu 
devletä, Romıniyaya, izmet ederlär.

Söleyeräk Kişinevun Komrada 
bakışı için, mitingta pay alan pen-
sionerka Tatyana VLAH urguladı, 
ani vereräk pensionnerlara 1,5 bin 
ley kompensațiya “onnar pensioner-
ları gülmää alêrlar hem insan erinä 
saymêêrlar”, çünkü kendilerinä 3-çär 
bin ley alêrlar.

Kongresin yapılmasını
Kişinev saklıdan
zapa altına mı koydu?

Moldovada eni Türkiye Büükelçisi 
– Uygar Mustafa SERTEL

“Onnar pensionerları 
gülmää alêrlar hem
insan erinä saymêêrlar!”
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TBMM Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa ŞENTOPun hem 
onunnan barabar gelän Türki-
ye Parlamentın delegațiyasının 
Moldova Parlamentın spikeri-
nnän İgor GROSUylan buluş-
masında, Mustafa ŞENTOP, 
duyduu kanaatlıınnan dedi: 
“Moldova, ortak sınırımız 
olmamasına bakmadaan, bi-
zim için komşu saydıımız bir 
memleket. İnanêrım, ani ya-
pacaamız görüşmelerdä hem 
konsultațiyalarda olacek ko-
laylık regional hem global ko-
nulara ortak bir yaklaşım orta-
ya koymaa”.

İki devlet arasında diploma-
tiya ilişkilerinin 30 yılını ur-
gulayarak, Mustafa ŞENTOP, 
açıkladı, ani Türkiye Respub-
likası Prezidentı Recep Tayyip 
ERDOĞANın 2018-ci yılda Moldova-
ya vizitında kurulan strategiya ortaklıı 
oldu ilişkilerdä dönüm noktası. Cana-
bisi açıkladı, ani tezdä Türkiye-Moldo-
va Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Kon-
seyin ikinci toplantısı olacek.

Kovid-19 beerinä uzun zaman 
dünneydä diplomatik ilişkierin, karşı-
lıklı vizitların yara aldıını hem ikili bu-
luşmaları zorlaştıını aklılarına getirän 
TBMM Başkanı ilerletti: “Şindi o döne-
mi aştık, bu aradakı zamanı kazanmaa 
deyni adımnarı atacez. Bu çerçevedä, 
özelliklän, Dışişleri Komisiyası başta 
olmak üzerä, profillär komisiyalarımızın 
karşılıklı vizitları parlamentar ilişkilerä 
katkı saalayacaanı düşünerim”.

Urgulayarak, ani Rusiyanın Ukray-
naya karşı başlattıı cenktän en çok et-
kiledii memleketlerdän birisi Moldova 
oldu, Mustafa ŞENTOP dedi: “Cenk, 
Evropanın güvennik arhitekturasını 
derindän etkiler. Bu cengin, Ukrayna-
nın komşu olması beterinä, Moldovayı 
pek etkilediini urgulêêrız. Komşumuz 
olarak gördüümüz Moldovanın baam-
sızlıına hem güvenniinä önem vereriz. 
Türkiye olarak, bu cengi halklararası 
juriidika hakının açık bir ezmesi olarak 
göreriz. 2014-cü yılda Krımın aneksi-
yasından beri Ukraynanın baamsızlıı 

hem toprak bütünnüünün korunması 
lääzım olduunu koruyêrız. Bu pozițiya 
yalnızca Ukraynaylan sınırlı olmayıp 
Gruziyay hem Moldova için de geçer-
li. Halizdän bu pozițiyamızı da Rus ko-
legalarımıza açıktan söleriz”.

Cengin başlamasından buyanı, Pre-
zidentı Recep Tayyip ERDOĞAN başta 
olmak üzerä, Türkiyenin, cengin son-
nandırılması için elindän gelän çalışma-
larını gösterdiini söleyän Mustafa ŞEN-
TOP bildirdi, ani ileriki adımnarda da 
bölgedä barışın hem raat durumun saa-
lanması için bu pozițiyayı hem çalışma-
ları sürdürmeyä Türkiye devam edecek.

Rusiyanın Ukraynaya başlattıı cen-
gin, başta energiya hem iyecek malları 
güvennii olmak üzerä, hem bölgä, hem 
dä geniş bir geografyada etkisinin gi-
derek taa zeedä duyulması başlandıını 
açıklayarak, dedi “Yaşanan bu cengin 
ortaya çıkardıı serioz sonuçlarlan gü-
reş etmäk için hepimizin taa yapıcı 
hem birlik ruhu içersindä gitmemiz 
lääzım. Türkiye olarak halklararası 
barışa, güvennää, raat duruma, cümne 
raatlıına hem kalkınmaya katkı saala-
yacek her türlü adıma arka olêrız, bü-
tün kolaylıklarımızlan bu öndeki uurda 
katkı vermeyä devam edecez”.

Moldova Parlametın spikeın İgor 

GROSUnun üülen koridorundan gaz 
kabledilmesinin istediinnän ilgili ola-
rak, Türkiyenin bu konuda dikkatlı hem 
konkret çözüm için incelemäk yaptıını 
belirtän TBMM Başkanı dedi: “Moldo-
vaya da yardımcı olmak isteeriz”.

Mustafa ŞENTOP, FETÖnun Mol-
dovadaki işlerinä diyeräk, urguladı, ani 
burada işleyän 5 lițeyin Moldovanın 
güvennii için dä risk oluşturduu uyarı-
sında bulundu.

TBMM Başkanı, görüşmedä, 2021-
ci yılın seçimnerindä Moldova Parla-
mentına 4 gagauzun girmesindän duy-
duu kanatlıını açıkladı.

Türkiyenin Gagauziyaya yaklaşımı 
Moldovanın suverenitetı hem  toprak 
bütünnüü çerçevesindä olduunu belirtän 
Mustafa ŞENTOP: “Gagauz Yeri, Mol-
dovanın ayrılmaz bir parçası. Gagauz 
avtonomiyasına çalışrıtmak kazandı-
racek iki zakonun kabulunu kanaatlan 
karşılamıştık. Kalan zakonnar proektla-
rın kabulunun, Gagauz soydaşlarımızın 
Moldovalı olduklarını güçlendireceenä 
inanêz” incelemsini yaptı.

Gagauzlara da devlet dilini üüren-
meleri, başkasabaları Kişinev olduunu 
unutmamaları hem Kişinevlan yapı-
cı ilişki kurmalarında bulunduklarını 
unutturmayan TBMM Başkanı, açıkla-
dı, ani isteer Gagauz avtonomiyası yok 
edilmesin. Mustafa ŞENTOP açıkladı, 

ani biler, ki var kuvetär, angıla-
rı Ukraynada cengin dolayında 
eşineräk, onu avtonomiyaya 
karşı kullanmaa isteerlär.

Bu durum altında Gagauz 
Yerinä önelik olarak kapsaycı 
hem birleştirici bir söleme-
nin kullanılmasının önemini 
gösterän Mustafa ŞENTOP, 
ayırıştırıcı merkezlerin an-
naşmamazlık yaratmak hem 
distrukțiyaya getirmäk için 
kulannamakta Ukraynadakı 
durumu var nicä kullansınnar.

Moldova Parlamentın Baş-
kanı İgor GROSU da Rusiya-
Ukrayna cengini hatırlatarak, 
Türkiyenin barış hem uslu du-
rumun tekrar saalanması için 
yardımını bilmelerini belertti.

Urgulayarak, ani onnar 
bilerlär, ki Prezident Recep 

Tayyip ERDOĞAN çözüm bulmak için 
ortak bir yol arêêr, İgor GROSU dedi: 
“Ukraynadakı booday hem başka tere-
kenin dünnäya ulaştırılması için çözüm 
bulan Türkiyenin bütün adımnarını ya-
kından izleeriz”.

Belerteräk, ani Ukraynada ceng 
beterinä, dünnäda bir energetika krizi-
sı oluştu, Moldova Parlamentın spikeri 
dedi: “Türkiyenin bu konuda oynadıı 
rolünu bileriz, işbirlii yapılarak bu 
krizisın da aşılması için gösterdiiniz 
bütün çalışmalarınızı göreriz. Moldo-
va, energiya krizisından pek çok etki-
lenmedi, çünkü yakın dostlarımız hem 
komşularımız var. Bu üzerä sizdän bir 
isteyişim olacek: gaz importu yapma-
mız lääzım olursa, üülen koridorunu 
kullanma kolaylıımız olur mu?”

İgor GROSU açıkladı, ani TİKA 
aracılıınnan Moldovada 400-dän zeedä 
proekt ömürä geçirildi hem çok kasa-
balara izmet götürüldü.

TBMM Başkanı Mustafa ŞEN-
TOP, delegațiyalar arası görüşmenin 
ardından Moldova Parlamentın “Şan 
Tefteri”ndä yazı yazdı.

Taa sora TBMM Başkanı Mustafa 
ŞENTOP buluştu Moldova Parlamen-
tı komisiyalar başkannarınnan hem 
görüştü Moldova alış-veriş Odasının 
hem da Moldova investițiyalar ofisin 
temsilcilerinnän.

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOPun Moldova 
Parlament spikeri İgor GROSUylan buluşması
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TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa 
ŞENTOP, Moldovada ofițial vizitlan 
bulunarak, Moldova Premeyr-minist-
rusu Nataliya GAVRİLİȚAylan buluş-
masında urguladı, ani Türkiyelän Mol-
dova arasındakı güçlü politika baaları 
ekonomika hem alış-veriş ilişkilerinä 
da yansıyêr, dedi: “1 miliard alış-veriş 
uuruna uluşmamamız – ortak keezi-
miz.  Salgın hem cenk beterinä postav-

ka sincirlerin bozulması gibi sorunnara 
görä, bu uurda önemni üüsekliltä kat 
ettik”.

Moldovanın en çok eksport yaptıı 
devletlerin arasında Türkiye üçüncü 
sırada bulunêr. Moldova vatandaşla-
rın 51,4 % dinnenmäk için Türkiyeyä 
geldiini urgulayan Mustafa ŞENTOP, 
bunun taa da gelişeceenä inandıını 
açıkladı.

Görüşmedä Mustafa ŞENTOP 
Türkiyelän Moldovanın köklü istori-
yalı hem kultura temellerinä dayanan 
güçlü ilişkilerä sayıp olduuklarını sö-
ledi. “İlişkilerin gün geçtikçä taa da 
güçlenmesi temel keezimizdir” deyän 
TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP, 
Üüsek düzeyli stratecik işbirlii Kon-
seyin yakında düzennenmesi planna-
nan ikinci toplantısının da işbirliinä 
kimi katkılar saalayacaana inandıını 
belerteräk, Prezident Recep Tayyip 
ERDOĞANın selamnarını söledi.

Türkiyenin, ikili alış-veriş büük-
lüü 1 miliard dolara üüseltmä keezinä 
baalılıını açıklayan TBMM Başkanı 
Mustafa ŞENTOP, “2021-ci yılı iki-
li alış-veriş büüklüü 857 milyon do-

lar olarak gerçekleşmesi, bu keezä 
yakında ulaşacaamızı gösterer. Türk 
investițiyaların Moldovadakı başarıla-
rı bizleri gururlandırıyor. Bu yatırım-
narın artmasını arzu ederiz. Atılacak 
adımnarlan alış-veriştän energiyeya, 
industriya turizması gibi çok alanda 
işbirliini geliştirebiliriz” dedi.

Türkiyenin, salgın dönemi hem 
Ukraynadakı cenk beterinä yaşanan 
kaçkınnar akıntı sırasında Moldovay-
lan solidar olduunu açıklayan Mustafa 
ŞENTOP, dedi: “Ukraynada yaşanan 
gelişmelär, eni sorun hem zorlukları da 

beraberindä getirer. Dünnäda en çok 
sayıda kaçkınnar kabledän memleket 
olarak Türkiye, Moldovanın üzerinde-
ki baskıyı çok ii annamaktadır”.

TBMM Başkanı, AFAD hem Kızı-
lay elinnän yapılan gumanitar yardım-
narın önümüzdeki dönemdä dä kolaylıı 
olduu kadar ölçüsündä sürdürüleceni 
söledi. Mustafa ŞENTOP dedi: “Türki-
ye olarak, bu cengi halklararası juriidika 
hakının açık bir ezmesi olarak göreriz. 
Cengin uzaması, durumu taa da kötüyä 
götürmektän başka bir işä yaramayacak, 
țivil halk acı çekecektir. Memleketimiz, 

barış yolunda zaamet göstermektädir. 
İlerki aşamalarda da bölgemizdä barı-
şın hem uslu durumun saalanması için 
bu pozițiyamızı hem çalışmalarımızı 
sürdürmeyä devam edecez”.

Türkiyenin, Gagauz Yerinä önelik 
yaklaşımının, Moldovanın suverenitetı 
hem toprak bütünnüü çerçevesindä ol-
duunu söleyän Şentop, “Gagavuz Yeri, 
Moldovanın ayrılmaz bir parçasıdır” 
deyeräk, Kişinevlan Komrat arasında 
yapıcı bir dialogun konstruktiv olmasını 
söledi. Komşu memlekettä yaşanan cenk 
beterinä, Moldovanın zor bir dönemdän 
geçtiini hem bozgunculuk yaratmak 
isteyän birtakım ocaklara karşı milli bir-
lik hem beraberlii korumanın her zaman-
kından taa çok önem taşıdıını açıkladı.

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOPun Moldova 
Prezidentı Maya SANDUylan görüşmesi

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, Moldovaya vzi-
tının ikinci günü, Ceviz ayın (sentäbri) 16-da  sabaalen, görüştü 
Moldova Prezidentı Maya SANDUylan.

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOPun Moldova
Premeyr-ministrusu Nataliya GAVRİLİȚAylan buluşması

Urgulayarak, ani Ukrayinada 
ilerleyän cenktän en çok Moldova 
Respublikası etkilendi, Türkiye Büük 
Millet Meclisi Başkanı Mustafa ŞEN-
TOP dedi: “Bu dönemdä Gagauz soy-
daşlarımıza önelik olarak yapıcı hem 
birleştirici mesajlar verilmesinin her 
zamankından taa önemni olduu kana-
atındayız. Canavar ayında (oktäbri) 
Moldova Pravitelstvosunun toplantı-

sının Gagauzyada yapılacak olması ii 
düşünülmüş”.

Mustafa ŞENTOP, Moldova Pre-
meyr-ministrusunun da gaz konu-
sunda Türkiyedän yardım istediini 
söleyeräk, onun “Trans Balkan” boru 
magistralindän iki taraflı kullanımının 
hatırlattı. Başka memleketlerdän da iste-
diini açıklayarak, magistralin kullanıla-
bilmesi hakkında bilgisini verdi.
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Ceviz ayın (sentäbri) 15-16 günnerindä Moldovada bir ofițial vizitlan 
bulundu Türkiye TBMM (Türkiye Büük Millet Meclisi) Başkanı Prof. Dr. 
Mustafa ŞENTOP. Vizitın ilk günündä Canabisi buluştu Moldova Parla-
mentın Başkanı İgor GROSUylan hem Moldova Premeyr-ministrusu Na-
taliya GAVRİLİȚAylan. İkinci gündä dä, Moldova Respublikası Prezidentı 
Maya SANDUylan görüşmektän sora, Türkiye Parelamentı Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa ŞENTOP bir gününü Gagauziyaya baaşladı. Canabisini Gaga-
uziyada tuz-emkelän karşladılar Gagauziya Başkankası İrina VLAH hem 
Gagauziya Halk Topluşu Başı Dimitriy KONSTANTİNOV, “Düz Ava” an-
samblisinin oyuncuları gagauz halk oyunnarınnan hem sokakların yannarı-
na dizili uşaklar Gagauziya hem Türkiye bayraklarınnan selämnadılar.

Gagauziyaya vizit zamanında TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa ŞEN-
TOP göz-gözä görüştü İrina VLAHlan hem Dimitriy KONSTANTİNOVlan 
hem uzun bir buluşma yaptı Gagauziya Halk Topluşu deputatlarınnan.

Bundan kaarä Canabisi Komrat ATATÜRK bibliotekasınnan tanıştı, 

TBMM Başkanı Mustafa ŞENTOP 
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Türkiye Pravitelstvosu tarafından Komratta yapılan stadionda bulundu 
hem Komratta “Türkiye Prezidentı Recep Tayyip ERDOĞAN üüredicilik 
kompleksı”n düzelmesini baktı.

Vizitın programasına görä, Başkan Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP, onun 
yanında bulunan Türkiye-Moldova Parlamentlar arası grupanın Başkanı 
Mehmet ALTAY, TBMMnın AK Partiyasından deputaı İshak GAZEL hem 
TBMMnın CHPdan deputatı Özgür KARABAT, Türkiye Kişinev Büükel-
çi Uygar Mustafa SERTEL, Türkiye Gagauziya Komrat Başkonsulu Ha-
san AKDOĞAN, TİKA Kişinev programaların Koordinatoru Selda ÖZ-
DENOĞLU hem delegațiyanın başka azaları uuradılar TİKA tarafından 
Komratta düzülän “Hoca Nastradin” adına uşak başçasına, neredä uşaklar 
tarafından pek gözäl karşlandılar. Karşlamanın sonunda Başkan Prof. Dr. 
Mustafa ŞENTOP uşaklara baaşış baaşladı.

Vizitin noktası ansızdan koyuldu Gagauziyanın sınırında bulunan “GA-
GAUZİYA” stellanın yanında patredä çıkmaklan.

bir gününü Gagauziyaya baaşladı
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Te ne yazêr hayın Mihail GORBA-
ÇEV için Amerika Birleşik Devletlerin 

Ceviz ayın (sentäbti) 8-dä 97 yaşında ölän 
Büük Britaniya korolevasını II-ci Elizavetayı 
Ceviz ayın 19-da Vinzor Kalesi (Windsor Cast-
le) Ay Georgi çasovnäsında bulunan aylä meza-
rında, eşinin prinț Filipın yanında, gömdülär.

Bildiriler, ani II-ci Elizavetanın son yoluna ge-
çirilmesi sırasında pay aldı 2 bindän zeedä insan, 
angılarının arasında vardılar yabancı devletlerdän 
ofițial kişilär, ölä, nicä prezidentlar, parlament 
başları hem premyer-ministrular. Pay aldı orada 
Moldova Prezidentı Maya SANDU da. Hep ölä 
bildiriler, ani ölüyü gömmä sırasına çaarılmadılar 
Rusiyanın hem Belarusiyanın büükleri.

II-ci Elizaveta 70 yıl bulundu Büük Britaniya monarhlık tahtasında, nereyi 
pindi 1952-ci yılın Küçük ayın (fevral) 8-dä, kendisinin bobasının, korol VI-cı 
Georgın, ölmesindän sora.                                                Patret: ru.wikipedia.org

Sovetlär Birliini darmadaan edän 
Mihail GORBAÇEV geberdi

Harman ayın (avgust) 30-dä geberdi hem Ceviz ayın 3-dä gömüldü Mihail 
GORBAÇEV (02.03.1931 – 30.08.2022) Sovetlär Birliin dokuz aylık Preziden-
tı (15.03.1990 – 25.12.1991), ani bir buçuk yılın içindä, Sovetlär Birliini dar-
madaan etti hem onun hepsi varlıklarını Amerika Birleşik Devletlerinä sattı.

(ABD) 40-ci Prezidenti Ronald REY-
GAN (Ronald Wilson Reagan): “Açan 
bän yollandım buluşmaa sovetlär gen-
sekınnan, beklärdim, ani görecäm hres-
tomatiyalı bolşevik paltosuna hem kara-
kul pilotkasına giimni bir kişiyi. Bunun 
erinä beni tanıştırdılar modalı franțuz 
kostümuna giimni hem “Rado Manhat-
tan” saatlarınnan bir Canabinä… Bakıp 
ona bän düşündüm – “Daa… Bu bizä 
hepsini satacek!!!” Sattı da! 

Büük Britaniya korolevasını II-ci
Elizavetayı aylä mezarında gömdülär

Ceviz ayıın (sentäbri) 21-dä 
bakılêr büük din yortusu Küçük 
Panayıya – Allahın oolunu İsuzu 
duududran Aya Mariyanın duuma 
günü. Taman bu günä karşı tipar-
dan çıktı Todur ZANETın kiyadı 
“Aya Mariya”.

“Aya Mariya” uzun bir annatma, 
angısının temelindä yatêr Avdarma 
küüyündä halizdän olan bir iş. Açan 
bu küüdä kliseyi kapamaa istemişlär, 
avdarmalıyka Mariya KAPSAMUN 
almış klisenin anaktarlarını da 41 yıl 
Kliseyi hem onun arhivını korumuş. 
Ama, genä dä, bu kiyat – bir literatura 
yaratması, ani annadêr aaçlıı, o uzak 
zulum vakıtları hem neredä, baş per-
sonajı açıklamaa deyni, avtor kullandı 
kendi malisinin hem anasının harakter-
larını hem yaptıklarını.

Kiyadın basılması için yardım etti 
Avdarma küüyün hem Avdarma küü-
yün istoriya muzeyin kurucu meţenatı 
İlya Mihayloviç KAZMALI.

Kiyadın Baş konsultantı oldu İvan-
na Dimitrievna ZANET (avtorun anası, 
92 yaşında). Kiyaın resimcisi – gagauz 
resimcisi Mihail ARABACI, redaktoru 
– Elena KARAMİT, kompyutor işleri – 
Marina DİMİTRİU. 

Kiyat çıktı “Pontos” basım evindä. 
Tirajı – 1000 taanä.

Aya Mariya gününä 
karşı “Aya Mariya” 
dünneyi gördü

Aydar küüyündä bu 128 yıllık el 
dermenin restovrațiyasının halak-bulak 
yapılmısı taa uzaktan görünärdi. Ama, 
ani sade göz boyamaa deyni orada bu-
kadaradan halak-bulak 
“iş yapılmış” inanamaz-
dık. Onuştan, açan Aydar-
dan geldi haber, ani 128 
yıl türlü lüzgerlerä hem 
fırtınalara daynan dermen 
Harman ayın (avgust) 30-
da bir boradan darmada-
an olmuş, karar aldık işi 
irindä görmää. 

Aydara maasuz gidip, 
şaşılacak iş gördük: der-
menin restovrațiyasını 
salkım ya da meşa taf-
taların erinä çürük cam 

taftalarınnan yapmışlar. Evelki aaçla-
rı çatlaklarına hem lataların bașlarına 
birär-ikişär enser kakmışlar da bukadar. 
Küçük uşaa da belli, ani bu enserlär hiç 

tutulmêêr da, diil, ani boraya dayansın-
nar. Dermenin kanatları hep ölä o taf-
talarlan hem latalarlan yapılı, onuştan 
lüzgär onunnarı çivi gibi kırmış.

Bir şüpesiz var nicä demää, ani Ev-
ropa Birliin “Güvennii kaavileştirmä 
sıraları” Programasının çerçevesindä 
Aydara verilän 800 bin leyi lüzgerä 
uçtu, ama kimin ceplerinä kondu, sade 
bir Allaa biler!?

BUTAFORİYA: dermen daaldı – göz boyacılar 800 
bin leylik işi, göz kararına, 30 bin leyä yapmışlar

Harman ayın (avgust) 14-dä, maasuz “Gagauz kilimneri” Festivalinä Aydar küüyündä, remonttan sora, tanta-
lalı açıldı 128 yıllık el dermeni, angısının, maamilä surat, kurturulması hem enilenmesi Evropa Birliin “Güvennii 
kaavileştirmä sıraları” Programasının çerçevesindä 800 bin ley paraya yapılmış.

                  Çeketmesi 1-ci sayfada. 
Sora, GHT öndercilerinnän Ga-

gauziya Halk Topluşun (GHT) 
öndercilerinnän hem deputatların-
nan buluşup, iki saattan zeedä savaş-
tı onnarlan bir dialog kurmaa, ama 
becerämedi, zerä buluşmak hep kavga 
kertiindä bulunardı.

Prezident burada da annattı o zor-
luklar için, ani büün Moldova “Ukra-
yinada cengin beterinä” geçirer hem, 
açan deputat Aleksandr TANAVSKİY 
teklif etti Evropadan yardımdan Ga-
gauziyada da bir büük saalık merkezi 
kurmaa, cuvap erinä Maya SANDU 
onun gözlerini çıkardı, deyeräk “Evro-
paya istämeersiniz, ama Evropa para-
larını isteersiniz!”.

Maya SANDUnun gagauz depu-
talrarınnan buluşması vulkan gibi 
püskürärdi. Deputatların çoyun kanı 
kaynardı da onnar üüsek seslerä 
geçärdilär. Maya SANDU da hep sa-
vaşardı kendisini korumaa da hep-
si Moldovada problemaları komuşu 

memlekettä gidän cengitän peydalan-
masını sebeplenmesini hep önä sürärdi.

Ortalık tutuştu ozaman, açan GHT 
deputatları teklif ettilär Prezident, 
arțaklıı brakıp, Moskvaya gitsin da 
gazın paayı için annaşsın. Buna Maya 
SANDU ölä cuvap verdi: “gazı satan 
da lääzım kayıl olsun paayı indirmää, 
ama o bunu istämeer yapmaa”. Neyä 
Beşalmadan deputat Grigoriy DÜL-
GER dedi, ani “diil lääzım, “Krım 
plarformasına” katılıp, Rusiyanın 
üzünä tükürmää”.

Bu laflarlan kavga 
halizdän patladı da 
Maya SANDU he-
men kesti buluşmayı. 
Ayırılarkana Canabisi 
adadı Gagauziyaya 
genä gelmää. Bakalım 
neylän buyuracek.

Bir iş taa lääzım 
urgulamaa: Moldo-
va Prezidentı Maya 
SANDUnun prog-

ramasında yoktu Gagauziya Başkan-
kasınnan İrina VLAHlan buluşmaa, 
ama, nicä dä taa ileri, İrina VLAH, 
çingenäyka gibi, gelip Halk Topluşu-
na, sokuldu buluşmaya hem hemen 
terbeeleri da kendi elinä almaa savaştı, 
ama bunu yapmaa ona genä kolaylık 
vermedilär hem yannarına da yaklaş-
tırmadılar. O üzerä dä, may bütün top-
lantı, Canabisi masayı hem ellerini si-
iretti, dudaklarnı burdu, tavana, baktı, 
su içti hem su şişelerini siiretti.

Prezident geldi, buluştu, gözleri çıkardı da gitti
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Yakın otuz yıl geeri, poet Mehmet 
Atilla MARAŞ hem arkadaşları tarafın-
dan erindeki bir şiir avşamı olan, kurulan 
bir poeziya sırası, bu yıl halklararası sta-
tusuna girdi hem onda, onur konaandan 
Cahit KOYTAKtan kaarä, Türkiyedän 
hem başka memleketlerdän peet ustala-
rı pay aldılar: Türkiyedän – Metin CE-
LAL, Esra ELÖNÜ, Mürsel Sönmez 
Serap KADIOĞLU, Tuba KAPLAN, 
Mehmet Atilla MARAŞ, Metin Önal 
MENGÜŞOĞLU, İnci OKUMUŞ, Ah-
met Murat ÖZEL, Ali SALİ, Ayşe SE-
VİM, A. Ali URAL; Azerbaycandan – 
İntiqam YAŞAR, Bulgaristandan – Aziz 
ŞAKİR, Gagauziyadan (Moldova) – To-
dur ZANET, İraktan – Mehmet Ömer 
KAZANCI, Makedonyadan – Esra 
MATYAN, Üülen Afrikadan – Shabbir 
BANOOBHAİ.

Balıkesir primariyasının hem “Balı-
kesir Milli Bibliotekasının Ahmet KOT 
Kiyatlıı” zaametçilerinin, başta Ebru 
Ekşi YASAN olarak hem poet Ahmet 
KOTun kendisinin yorgun yollardan 
gelän hepsi musaafirlerini can sıcaklı-
ınnan karşılamasınnan başlayan bu po-
eziya yortusu taa sonuna kadar hep o 
can sıcaklıı içindä geçti. 

“23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” prog-
raması başladı ondan, ani hepsi poet-
lar, birkaç alaya bölünüp, Balıkesir 
şkolalarına hem lițeylerinä yollandılar, 
neredä literaturaya hem poeziyaya sev-
gi duyan gençlärlän buluştular hem, 
onnara yortunun kiyatlarını baaşla-
yarak, kendilerinin literatura uurunda 

ustalık inceliklerinnän paylaştılar. O 
lițeylerin birisi da oldu Balıkesir kasa-
basının Karesi rayonun “Fatma Emin 
Kutvar Anadolu Lițeyi”, neredä poet-
ları pek gözäl sıcaklıklan karşladılar 
lițeyin direktoru Bedia NARLI hem 
lițeyin üürencileri.

Poeziya yortusunun ilk günün ikin-
ci payı başladı tanışmaktan “Balıke-
sir Milli Bibliotekasının Ahmet KOT 
Kiyatlıı”nnan, neredä erleştirili 100 
bin kiyat, angılarını ömür boyunca 
toplamış Canabisi. Hep burada oldu bir 
“Uşak hem peet” Paneli, ani adanmıştı 
geçennerdä raametli olan Türkiyenin 
anılmış poetının Mevlana İDRİSın an-
masına. Poet Todur ZANET baaşladı 
bu Bibliotekaya kendi “Seçmä yarat-
malar. 60 yaşına” kiyadını.

Ceviz ayın (sentäbri) 23-çü günün 
programasının üçüncü payı da, “Balı-
kesir Şiir Meclisi” olarak, bu kasabanın 
“Zağanos Paşa Camii Meydanı”nda 
geçti. Burada, aralarda Balıkesir kon-
servatoriyasının çalgıcıların mini 
konțertinnän yısınarak, poetlar kendile-
rini tanıttılar hem, biraz üşüdülär, çün-
kü ansızdan bayırlardan hem daalardan 
gelän suuk soluk, ortalıı, neredäsä, don-
durmaa başladıydı. Belliki, meydanda 
bulunan insannar da üüşüdülär.

Tanıtmak sırası musaafirlerä Ba-
lıkesir Belediyesinin baaşışlarının 
verilmesinnän başarıldı da hepsi insan-
nar, yısınmak için, çabucak yakında 
bulunan bir erä çay içmää sıyındılar. 
Ama çaydan kaarä, ellerimizi hem 

cannarımız yısıttı o taazä 
sıcak ekmeklär, angılarını 
ekmekçidän almıştı Türk 
Dünnäsı Vakfı Genel Mü-
dürü Mustafa FIRATLI 
da, Avrasya Yazarlar Bir-
lii Başkanı Yakup ÖME-
ROĞLUylan bilä, kırıp-
kırıp, poetlara daatılar.

Ertesi günü programa 
Dursunbey kasabasında 
ilerledi. Poeziya şennik-
leri arasında, katılımcılar 
tanıştılar “Barana” adın-
da kultura zenginniinnän, 
ani ÜNESKO tarafından 
tanındı hem evellerdän kalan halizdän 
bir kultura zenginnii var.

Lääzım açıklamaa, ani Dursunbey 
kasabasının parkında çok kaynarca-
lar hem er altında su gözlerin fışkırtan 
hem çıkan erlär var da hepsinin onna-
rın bir adı oluşmuş – Suçıktı. Te bu Su-
çıktı kenarında, öt-eşil bir park içindä, 
ilktän oldu “Dursunbey Şiir Meclisi” 
sora da, avşamneyin, fıçılarda yakılan 
odunnarın sıçaklıında da “23. Suçıktı 
Şiir Avşamnarı”n ana programası yapıl-
dı, neredä hepsi poetlar kendi peetleri-
ni okudular. Gagauziyadan poet Todur 
ZANET burada okudu “Köpürüp, düştü 
atlarımız” peetini, ani adanmıştı Gaga-
uzların evelki Beylerinä hem bir halk 
türküsündän esinti olarak yazılmıştı. O 
peet annadêr 200 yıl geeri Kavarna ka-
sabasında gagauzların kıyılmasını.

Dursunbeydä olan “23. Suçıktı Şiir 

Avşamnarı”na katıldılar hem konaklar-
lan bilä oldular Dursunbey Kaymaka-
mı Ramazan TEKE, Balıkesir rayonun 
Kultura hem Turizma Müdürü Mehmet 
MAZAK, Dursunbey Belediyenin geçici 
Başkanı Mustafa SALİ, Karesi Kayma-
kamı Mehmet ARSLANTAŞ, çeşitli ku-
ruluşlardan hem sıradan insannar.

“23. Suçıktı Şiir Avşamnarı”nın 
üçüncü günü dä, katılannara deyni 
İvrindi Belediyesinä, Kaz daaların 
“Cam Seyir Terasası”n “İda Madra 
Geoparkı”na hem Ayvalık kasabsınnan 
Cunda erinä gezi yapıldı.

Not. Saa olsunnar hepsi insannar, 
ani bu büük literatura yortusunda 
bizleri orada gülär üzlän, ölä gözäl 
hem candan sıcaklıklan karşladılar 
hem üç günün içindä okadar çok 
bizimnenän ilgilendilär. 

Fotolar: balikesir.ktb.gov.tr

“23. Suçıktı Şiir Avşamnarı” büük can sıcaklıınnan geçti
Türkiyenin Balıkesir hem Dursunbey Belediyeleri (primariyaları) tarafından artık irmi 

üçüncülää hazırlanan “Suçıktı Şiir Avşamnarı” bu yıl, ilk kerä halklarası olarak, bu gözäl 
erlerdä Ceviz ayın (sentäbri) 23-25 günnerindä, bakmadaan suuk havalara, pek sıcak geçti.
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TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mah-
mut ÇEVİK tribunadan nasaat ederäk, 
TİKAnın Balkannarda yapılan çalış-
malarını hem zaametlerini bölä annat-
tı: “Umut ederim, anin büünkü buluş-
mamız ortak istoriyamıza şafk tutacek 
hem geçmesini hem istoriyalı artefakt-
larımızı gelecek boylara aktarılması 
konusunda katkı saalayacek. 

İstoriyanın en eski milletlerindän 

olan türk milletin dolay dünnäya ken-
di görüşü vardı. Ayırı din, dil hem 
kimnikleri olan toplumnara saygı 
gösterileräk, 500 yıl boyunca 1 mi-
lion km kvadratı Balkan yarım ada-
sında kaldık. Balkannarda olan 11 
koordinatorluk ofisimizlän Balkan-
narda 100-ä yakın material varlıını 
ayaa kaldırdık. 15 istoriyalı yapının 
restovrațiya proektını tamamnadık 

hem 10-dan zeedä istoriyalı yapıların 
da restovrațiya için proektların hazır-
lama çalışmalarını yapêrız. Manastır-
da asker üçilişçesindän Kosovadakı 
“Yaşar Paşa” camisinä, Podgorițadakı 
saat kalesindän Bosniyadakı “Drina 
köprüsü”nä hem “Maglaj” camisinä, 
Serbiyada “Ram Kalesi”ndän Sienița 
“Valide Sultan” camisinä, Tirana 
“Ethem Bey hem Berat Bekarlar” 
camisindän Jirokastra saat kulesinä 
bütün istoriya artefaktlarına dokunêrız. 
Onnarı gelecek boylara aktarımnarını 
saaladık. 

Vengriyada “Gülbaba Türbesinin” 
restovrațiyasını hem muzeyin yapı-
mından Peç kasabasında da Türk çeş-
mesi restovrațiyasına katkı saaladık. 
Orta Aziya, Afrika, Kafkaz hem Uzak 
Douda da ortak  istoriya artefaktlarına 
saabi çıkêrız. Aljirda “Kecova” cami, 
Azerbaycanda “Nuri Paşa” muzey evi, 
Mongoliyada “Bilge Tonyukuk Yazıt-
ları”, Sudanda “Ali Dinar” muzey evi, 
Efiopiyada “Necaşi Türbesi”, Kaza-
kistanda “Yesevi Türbesi” – bunnar-

dan sadecä birkaçıdır. Material olma-
yan kultura varlıı olarak ta, her toplum 
kulturasını yaşatsın deyni, peet, türkü, 
halk oyunnarı h.t.b. alannarda kultura 
merkezleri düzdük. Gagauz kilimin 
gelecek boylara aktarımı için atolyelär 
kurduk. Bizim uurumuz – Halklara-
rası kabul görmüş koruma teknikalar-
lan yarattıkalırımızı ayaa kaldırılma-
sınnan birliktä, yaşama kulturamızı 
sürdürüläbilir olmasıdır”. 

TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK:
“Balkannarda 100-ä yakın material varlıını ayaa kaldırdık”

2022-ci yılın Ceviz ayın (sentäbri) 1-4 günneri arası İstanbulun Beykent Universitetında “Balkannarda VIII. 
Halklararası Balkan istorya aaraştırmaları Simpoziumu” geçti, angısına Türk İşbirlii hem Koordinaţiya Agenstvo-
sunun (TİKA) Başkan Yardımcısı Dr. Mahmut ÇEVİK katıldı hem “Balkannarda 100-ä yakın material varlıını ayaa 
kaldırdık” konusunda konuşma yaptı.

Festivalin programası Harman 
ayın (avgust) 30-da Bursa Atatürk 
pamätniindän orkestraların kasaba 
için-dä kortej örüyüşünnän başladı. 

Avşam saatlarında da Bursanın Hüda-
vendigar Kent Parkında düzennenän 
konțert programasınnan ilerledi. 
Konțertta sțenaya alınan Haydar Ali-

Başkannık orkestrası “II-ci Bursa halklararası 
duhovoy ansamblilerin Festivali”nä katıldı

2022 yılın Türk dünnäsı kultura başkasabasında Bursada, bu kasa-
banın baş primariyası saabiliindä hem TÜRKSOYun (Halklararası türk 
kulturası kuruluşu) katkısınnan, Harman ayın (avgust) 30-zu – Ceviz 
ayın (sentäbri) 1-ri günnerindä geçti “II-ci Bursa halklararası duhovoy 
ansamblilerin Festivali”, nereyi Azerbaycan, Gagauziya (Gagauz Yeri), 
Kazakistan, Moldova gibi memleketlerdän hem Türkiyenin çeşitli kasaba-
larından orkestralar katıldı. 

yev asker institutun orkestrası, Ka-
zakistan Prezidentın asker orkestrası, 
Moldova Zaim orkestrası, Yuriy TA-
RANENKO önderciliindä Gagauziya 
(Gagavuz Yeri) Başkannık orkestrası 
bursalılara gözäl muzıkalı bir gecä ya-
şattılar. 

Türkiyenin “30 Ağustos Zafer Bay-
ramı” (“Harman ayın (avgust) 30 En-
seyiş yortusu”) günü özel konțertlan 
başlayan festivalin açılış konțertindä 
nasaat edän TÜRKSOY temsilcisi Dr. 
Cavid MÖVSÜMLÜ, TÜRKSOY Ge-
nel Sekretari Sultan RAEVın selam-
narını getirdi hem da onun adından 
orkestralar şeflarına festivalin plaket-
larını verdi.

Festivalin ikinci günündä, orkest-
raların öneticileri hem şefları Bursanın 
baş primarınnan Alinur AKTAŞLlan 
buluşturlar, neredä Canabisi şükür etti 
orkestralara festivalä katılmaları için 
hem TÜRKSOYya da katkıları için.

Festivalä katılan orkestracılara dey-
ni zengin bir kultura programası hem 
Osmannının ilk başkasabası olan hem 
da 2022 yılın Türk dünnäsı kultura 
başkasabasınnan Bursaylan tanışma 
gezileri yapıldı, bidirer https://www.
turksoy.org/.

                  Çeketmesi 1-ci sayfada.
Bakmadaan ona, ani “Gagauziyanın 

insannarı Gagauziya öndercilerindän 
dä arka bekleerlär, bu iş hiç bir kerä ol-
mayacek, zerä o öndercilär dä bir kerä 
milletin yanında olmayaceklar”.

Başka bir pensioner, valkaneşli İvan 
FUYOR, can sancısınnan dedi, ani “dev-
let başı gitmeyeceymiş alçaklanmaa hem 
devleti ucuz gaz satmaa. Ama, afedin, 
onnar milleti çoktan sattılar. Onnar hepsi 
romın oldular. Onnar bizä tükürerlär”.

Komrattakı protest mitingındına 
açıklandı, ani Gagauziya milletin adın-
dan yazıldı bir danışma kiyadı Türkiye 
Respublikası Prezidentı Recep Tayyip 
ERDOĞANın adına, neredä yalvarılêr 
Türkiye Gagauziyaya, öndä ucuz gaz 
olarak, başka ucuz energiya resursla-
rınınan yardım etsin. Şindi bu kiyadın 
altında imzalar toplanêr.

Ceviz ayın 25-dä protest mitingları 
Moldovanın Briçeni hem Kişinev kasa-
balarında da geçti. Kişinevdakı miting-
ta, prezidentura eşiklerindä, protestçı-
lar baarardılar “Erken seçimnär!” hem 
“Maya Sanduyu erä!”. Bundan kaarä, 
onnar kolverdilär gökä Maya SANDU-
nun kartondan simasını yazıylan: “Bän 
devleti tezek uurunadan indirdim”.

“Onnar pensionerları 
gülmää alêrlar hem
insan erinä saymêêrlar!”


