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(Saabinin Simasının Diişilmesinin adına klisedä, Atatürk bibliotekasında, KDU 
bibliotekasında, “Knijnıy ostrov” lavkasında. Kim isteer parasız kabletmää gazetayı 
evä ya da elektron versiyasını - yazsın bizä poçta adresini hem elektron adresini.

STEPAN KUROGLUNUN ANASI

Zamannêêrsın, paalı anam!
Çok kaçınmakta bulundu 

bir parça vakıt yollamaa bir 
kiyat sana.

Ozaman saa-selem geldiy-
dim. Hepsi evdekilär saa-se-
lem şindilik. Artur nesoysa 
kinoya çıktı, Liliya verdi bir 
ekzamen, bir gündän sora taa 
birirnä cuvap edecek. Bendä iş 
tepemdän yukarı, kalpaam da 
görünmeer. Ama savaş kuve-
dini ödünç almêêrım partalcı-
dan da. Bulunêr taa savaşkan-
nık.

Nadi hep bakêr kendi işinä; 
allaa yardımcı olsun hepsinä. 
Evdä hepsicii erindä: sıcak, 
pak, besli, neredä bizim eli-
miz görüner, sade sän etişme-
ersin bu varlıkta, uşaklar ara-
sında, sıcakta, gözün önündä. 
Olsa kayıla olarsan, kışlayasın 
bizdä? İlkyaza mı, taa ötää mi 
genä küüyä varacan. Düşün 
da sölä ooluna...

Yakışarsa, gücük ayın baş-
lantısında  (fevralda, nicä 
şindi deyiler) Liliya 3-4 günä 
gelecek. Benim gelmäm az 
umutlu, neçinki yolum lääzım 

Moskovaya düşsün bir aya ka-
dar. Tezdä lääzım bir kiyadı 
başa çıkarayım. Bunun için 
küsü olmasın. Biz padişah-
laa izmet ederiz, hem bizdän 
az-çok işlär sorunêr. Ama eer 
bişey lääzımsa, düşün bän bu-
radaykana, yaz da Liläylan eki 
kendim getiräbileyim.

Taa nelär, paalı anacıım? 
Saalıım sansın var, azalarkan 
soruşturêrız...

O mayıl turna gözü şarabı-
nı siirek, ama konka аlêêrım: 
kim biler, benim gibisinä 
bekim ondan faydası bulu-
nur. Ama ne vermişin bana, 
okadarsı da eni bereketädän 
etişär.

Mamucuum, eer saalıına 
yardımcılık lääzımsa, birdän 
ur telegrama, da alayım seni 
buradakı ilaçlara, eki da biz-
şim aramızda kuytulaa. Lilä 
geldiynän, getirecek benim 
Moskova adresimi; gelmäsä, 
kiyatlan yollayacam eki ken-
dim getirecäm.

Saalıcaklan! Hepsimiz se-
nin için bayıldık, ilkyaz kani-
kullarında gelecez işlerä yol 
açmaa.

Kal saalıcaklan!
Senin koca yaşlı da, hep 

ölä küçük ta uşaklar, gelin, 
unukalar.

(İmza)

Sürmäk ayının 18-dä oldu 
91 yıl profesor Lüdmila Pok-
rovskayanın duumasından. 
Teklif ederiz sizä okumaa bir 
yazı onun için, angısı yazıldı 
bıldır bu data için.

Lüdmila Pokrovskaya duu-
du 1925 yılda Leningradta. Bu 
yıl, mardın 18-dä 2015 yılda, 
biz, Gagauziyada yaşayannar, 
kutlêêrız Lüdmila Pokrovskayı 
90-cı yıldönümünnän. Onun 
bobası bilim adamıymış. Bo-
basının izindän dä gitmiş bu 
gözäl, akıllı, aarif, gençecik 
kızçaaz. Üürendi Leningrad 
universitetindä günduusu 
fakultetindä, çünkü o bilärmiş 
başkir dilini; üç yıl anasınnan 
yaşamışlar Başkiriya Ufa kasa-
basında.

Leningradta, universitettä 
onnara lekţiya okuyarmış ta-
nınmış türkolog N. K. Dmit-
riev, angısı yol açêr Lüdmi-
laya üürenmää gagauz dilini. 
Dil praktikasını o geçer Mol-
daviyada Valkaneş rayonun 
Çeşmä küüyündä. Burada o 
toplêêr folklor materialları-
nı, gagauz halk türkülerini. 
Lüdmila Pokrovskaya pek ta 
türkücüymüş, beenärmiş hem 
çalarmış studentlerä gagauz 
türkülerini “”Menevşa”, “Og-
lan”, rus romanslarını. Sesi dä 
pek gözälmiş. Onun 5-ci kurs-
ta diplom işi “Gagauz halk tür-
küleri”. Bu temayı L. Pokrovs-
kaya ilerleder aspiranturada.

Lüdmila Pokrovskaya gö-
türdü ileri Moşkovun, Dmit-
rievın, M. Çakirin anılmış iş-
lerini, ki gagauz dili ilerlesin, 
literatura zenginnesin, folklor 
unudulmasın. 1948 yıldan 
başlamış aaraştırmaa gagauz 
halkın folklorunu, aaraştırêr 

gagauz dilinin leksikasını, fo-
netikasını, morfologiyasını, 
sintaksisini. O çok yardım 
etti genç literatorlara 50-ci 
yıllarda, açan peydalandı ana 
dilindä yazılar. O hiç birza-
man kalmadı bir tarafta gaga-
uz dilinin hem literaturasının 
problemalarından. Çalışardı, 
ki gagauz dili üürenilsin şko-
lalarda. O hazırladı aspirantla-
rı. Yardım etti G. A. Gaydarcı-
ya, Boris Tukana.

Yazdı monografiya 
“Грамматика гагаузского 
языка. Фонетика и 
морфология”. 1973 yılda 
Lüdmila Pokrovskaya, G. 
Gaydarcı, V. Tukan, E. Kolţa 
çıkardılar gagauzça-rus-
ça-moldovanca laflıı. 1974 
yılda kaavileştirdi doktor 
disertaţiyasını “Синтаксис 
гагаузского языка в 
сравнительном освещении”. 
İlk bölümündä o yazdırêr za-
mandaş gagauz dilindä sadä 
hem katlı cümleleri, ikinci 
bölümündä aaraştırêr gagauz 
dilinin sintaksis özelliklerini. 
Büük kuvet koydu hazırlamaa 
gagauz dilinin orfografiya ku-
rallarını.

(Ötesi 2-ci sayfada)

L. A. POKROVSKAYA – käämil 
bilimci, türkolog, lingvist

Mamu, bizdä evdä var şin-
di telefon: 62 – 53 – 06.

İşteki telefonum: 26–26–64.
Sölä telefonu kızkardaşlara da.

***
Anacıım Kuroglo Natalya-

Nadejda Mihaylovna, kız laabı 
Terzi, Gogu Mälın kızı, 1917 y. 
duuması, ana-bobasının biri-
cik uşaamış, bir aaretli kardaşı 
da varmış, iki romın klasını 
başarmış, ama bilärdi romın-
ca, rusça, annardı bulgarca, 
ukrainca, yazıyı kullanardı. 
Sade mamudan 60 türkü yaz-
mıştım, çok masal, angılarını 
studentlik zamanında D. Tana-
sogluya vermiştim. Anacıımın 
hayırınnan üürenmiştim, anı 
bir otçaazın da canı var, kuşça-
azın biri dä aydınnık dunnedä 
insan gibicä, ki insan dünneyä 
gelmiş hatır yapmak için hem 
çok başka bilgilär, çok başka... 
Anacıım sansın iki üüsek uni-
versitet başarmıştı: karşılamaa 
da, geçirmää dä bilärdi insanı. 
Evimiz ‘‘yarım dünnää musa-
afirini bildi’’: Moskvadan da, 
Angliyadan da, Bulgariyadan 
da, Türkiyadan da, Makedo-
niyadan hem çok taa başka 
erlerdän. İkramını, hayırını 
bildi uşakları, komşuları, mu-
saafirin biri dä. Geçindi unu-
dulmaz anacıım 71 yaşında.  

Stepan Kuroglu, 2005 y.

S. Kuroglunun arhivindä, angısı bulunêr Gagauziya Bilim-
aaraştırma merkezindä (Gagauziya, Komrat), bana razgeldi 
bir meraklı dokument: peetçinin kiyadı anasına, doorusu, o 
kiyadın kopiyası. Bu kiyat, nicä bir istoriya kırıntısı, gösterer, 
neylän zanaatlanarmış o uzak vakıtlarda Bilim akademiyasın-
da çalışan S.Kuroglu hem onun evdekileri, angılarını o anêr: 
eşi Nadi (Nadejda Pavlovna), kızı Liliya, oolu Artur. Ama en 
önemni, bana görä, ani bu kiyadı okuyarkan, biz duyêrız av-
torun sıcak davranışını  anasına. Hem dä o iş, ani anaya kiyat 
yazılı ana dilindä.

Petri ÇEBOTAR

L.A. Pokrovskaya (1925-2009)

N.M. Kuroglu (1917-2009)
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L. A. POKROVSKAYA – käämil bilimci, türkolog, lingvist Baş redaktorun köşesi
Bu gimna çalınêr Paskellä 

orucunun ilk pazarında. Onun 
avtoru - ayoz Amvrosi, Medio-
lan (Milan) episkopu (IV asir).

Seni, Allahı, metinneeriz,
Seni, Saabiyi, açık inan ede-

riz,
Seni, daymalı Bobayı,
Bütün dünnä büükleer.
Sana hepsi angellär,
Sana göklär hem hepsi 

kuvetlär,
Sana heruvimnär hem 

serafimnär
Durmaksız ses ederlär:
Ayoz, Ayoz, Ayozsun, ey, Sa-

abi Allah Savaof.
Göklär hem erlär
Senin saltanatınnan dolu.
Seni şannı apostol alayı,
Seni bilgiçlerin metinnik bir-

lii,
Seni metinneer zeetçekenne-

rin aydın askerlii.
Seni bütün dünnedä
Ayoz Klisä inan eder,
Ölçüsüz büüklüktä Bobayı,
Başiildilän aslı hem birduu-

muş Oolu
Hem Ayoz İilendirici Duhu.
Sän saltanat Padişahı, Ey, 

Hristos,
Sänsin Bobanın Daymalı 

Oolu,
Sän, kurtarmak için insannıı 

alarak,
Kızın karnısından iirenmedin.
Sän, ölümün iinesini kırıp,
İnan edennerä Gök Padişah-

lıını açtın
Sän Bobanın saltanatında

Allahın saa tarafında 
oturêrsın,

Gelecek Daavacı olarak 
inanılêrsın.

Sana yalvarêrız: yardım et 
izmetkerlerinä,

Angılarını paalı Kanınnan 
satın aldın.

Senin saltanatında yakışıkla
Senin ayozlarınnan bilä padi-

şahlk etmää.
Ey, Saabi, Senin insannarını 

kurtar
Hem Senini varlıını iisözlä,
Zaabitlik et onnara hem üü-

selt daymalaradak.
Her gün iisözläriz Seni
Hem saltanatlarız adını day-

maların daymalarınadak.
Ey, Saabi, yakışıkla
Bu gün günahtan korunalım.
Hayırla bizi, ey, Saabi, hayırla 

bizi.
Ey, Saabi, Senin hayırın bizdä 

olsun,
Zerä umut ederiz Sana.
Ey, Saabi, Sana umut ederäk,
Utanmayacez daymalaradak. 

Amin.
Viktor KOPUŞÇU

valı seslän danışêr: - Çocuklar, 
siz üşümediniz mi? Neçinsä 
benim pek ayaklarım üşüdü 
(hava, aslı, ani serincäydi).

Ama nesoy da üşümeye-
cek?.. Açan kaldırdı ayakları-
nı, – çeçötka düüyä-düüyä diil 
ani emenilerdän nalcaazlar 
fırlasın eki ökçelär boşansın, 
ama tabannarı da inmiş, kal-
mış salt kopuk çoraplar.

– Buna deniler: “Göstert-
tim kendimi”, – mırıldanarak, 
Tanas söleer da, sokup o suuk 
ayaklarını deverin sıcak kür-
kü içinä, birkaç minudadan 
uyuklêêr…

Vasi FİLİOGLU
“Hoş buluştuk”, s.71-73.

Noyabri ayın ikinci payıy-
dı. Pazar günü. Tanas, Vani 
hem bän çalgıcıydık düündä, 
güvenin tarafında. Güvää Be-
şalmalıydı, ama gelin Tomay-
dandı. Üülen zamanı Beşal-
madan gittik Tomaya gelini 
almaa.

Maşinalardan indiktän sora 
saadıçları, kalan düüncülärlän 
teklif etti gelinin tarafı yaşa-
yan evin büük başına; dever 
kaldı hayatta çiizi annaşmaa, 
neredä bulunurdu eni satın 
alma bir ruba dolabı, krivat 
üstündä yıvılıydı gözäl, bala-
ban bir üklük. Bizä dä teklif 
oldu evin altyankı tarafında 
ateş kuhneciinä.

İzmettä bulunan karıların 
arasından biri koydu sofra-
ya imää, içkı, buyur etti bizä 
dä gitti kendi işinä. Biz, çal-
gıci olarak, bölä erlerdä seftä 
diiliz, ama aramızda Tanas, 
kı- yışmamak gibi iş onda 
hiç yok. Oturduk sofraya da 
ii imäk havezliinnän giriştik 
buyurmaa… Tanas paralayıp 
süüş pilici, bir elinnän iyer, 
obürünnän dä filcannarı şa-
raplan doldurêr hem kam tür-
kü çalarak deer:

– Bu kuşçaaz susamış ba, 
onun, bana kalsın, fit buaz- 
çaazı kurumuş! Buyurêr iç-
kicii kendi, bizi dä, elbetki, 
unutmêêr…

Oturduk sofrada yarım 
saat kadar, beki dä taa zeedä. 

KENDİNİ GÖSTERTMÄK

Bir dä bakêrız, dever geler 
teklifinnän:

– Muzıkantlar, eter neka-
dar çöplendiniz. Çiiz artık an-
naşılmış, gelin düzülü. Buyu-
run dışarı da çekedelim çiizi 
çıkarmaa.

Biz aldık instrumentleri, 
erleştik sundurmada da gi-
riştik çalmaa çiiz oynatmak 
avasını. Tanas, süüştän hem 
rakıcıktan sora ii keftä bulu-
nup, alêr daulu sırtına da hem 
daulu düver, hem aazlan çalêr, 
hem çöküp, oynêêr… (Onun 
profesional zanaatı da haliz 
oyuncuydu).

İnsannar bu komediyayı 
gördüynän, brakıldılar çiizi 
siiretmektän dä hepsi kafala-
rını çevirdi daulcunun tara-
fına. Tanas bunu gördüynän, 
başladı taa-taa çarpılmaa. 
Ayaklarınnan, o nallı ökçeli 
emenilerinnän başladı tırna-
kop gibi kazmaa, sundurma-
dan mayızlı suvayı, ardına 
samannı suvayı kopartmaa… 
Etiştiynän dolma erä, küllän 
toprak çeketti fırlatmaa, kara 
tozdan başladık negraya 
dönmää, biri-birimizi başla-
dık tanımamaa.

Bän çektim kendimi bir 
tarafa, trubada çalmaktan 
brakıldım, ki soluumu artık 
çekämärdim. Vani, sırıdıp, 
akordeonda savaşêr naşeysä 
taa çalmaa, ama surat – kara 
şeytan, salt o siirek dişle-

ri yalabıyêr. Çiizi taşımaa 
bitirdiynän, akordeonun da 
sesi kesildi, ama daulcu bir-
türlü hep durgunamêêr.

Çözerim bän trubadan bas-
mayı, ani baaladıydılar güve-
nin evindä, sildirerim parmak 
kalınnıında o tozları da ayna 
erinä trubanın yalabık tarafını 
yaklaştırêrım Tanasın suratı-
na. O, acan gördü kendi zot-
kasını, korkudan aşaa kaçırdı 
daulun tokmaanı hem kapa-
anı, da böleliklän durgundu 
daulun o düülmesi hem sun-
durmada o kuyunun kazılma-
sı, angısının derinnii olmuştu 
daulcunun taa dizlerinädän.

Bir haftadan sora bizim 
grupaya genä teklif oldu 
düündä çalmaa. Ölä uydu, ani 
bu gelin dä hep Tomaydandı.

Gittik açan gelini almaa, 
Tanası gördüynän, iki tomay-
lıyka karı lafederlär: “Mari, 
o artist –daulcu çocuk genä 
burada, mari! Kim nelär genä 
gösterecektir. Mutlak duracez 
da siiredecez…”

Tanasa bu da lääzımdı. 
Çiizi annaşmaktan sora, çık-
tıynan dışarı çalmaa, konduk 
gözäl kaavi beton eşiklerä. 
Çiizi, oynadarak, çıkaraceklar 
ikinci kapudan, neredä hep 
bölä kaavi eşiklärdi.

Bän açan duydum, ani 
bizim daulcu naşeysä genä 
holluklanêr, ona dedim:

- Uslan ba, çocucak, bu be-
ton eşiklär diil sana geçendeki 
dolma sundurma. Burada sän 
olur kopardamayasın suvayı.

– Bän mi?! Salt betonun 
yaldızını kopardayım, birtaa – 
gittim aşaa belädan! – girgin-
girgin cuvapladı Tanas.

– E “ha”, görecez, – dedim 
bän, da çekettik biz genä çiiz 
oynatma avasını çalmaa…

Daulu alıp sırtına, Tanas, 
tokmaa becerikli çevirdip, 

(Çeketmesi 1-ci sayfada)
Çalıştı 1991-1998 yıl-

larda Komrat Devlet 
Universitetindä. Burada 
hazırlêêr kiyat “Современный 
гагаузский язык” (курс 
лекций). Lüdmila Pokrovs-
kaya bilärdi birkaç dil: tatar-
ca, başkircä, franţuzca, ingliz, 
nemţa dillerini. O beenärdi 
poeziyayı da, çevirdi D. Kara 
Çobanın peetlerindän, P. Çe-
botarin peetini “Aramızda ya-
şardı bir adam”.

Bän dä bilerim Lüdmi-
la Pokrovskayayı. Haydar 
küüyündän üürediciyi Kur-
doglo Harlampiyi, beni hem 

taa birkaç üürediciyi kattıydı 
ekspediţiyaya birkaç küüyä 
toplamaa dialekt laflarını hem 
folklor materiallarını. Sora 
ikimizä dä oldu teklif rektor-
dan geçmää çalışmaa Komrat 
Devlet Universitetindä, ama 
Kıpçak küüyünü brakama-
dım, şkolada gagauz dilini kal-
dırdım üüsek uura.

Lüdmila Aleksandrovna – 
çalışkan, cömert, cana yakın 
bir karıydı. O temel oldu gaga-
uz dilinin ilerlemesindä. Ona 
verildi nışan “Gagauziyanın 
saygılı vatandaşı”. Bölä bilim 
insannarı, Gagauziyanın sev-
gili vatandaşları, nicä Lüdmi-

la Pokrovskaya, dayma canı-
mızda kalacek, çünkü gagauz 
halkına o verdi kendi kuve-
dini, saalıını, zaametlerini. O 
çalıştı ilerletmää ana dilimizi, 
zenginnetmää onu, ilerletmää 
gagauzluu hem korumaa ken-
diliimizi. Onun faydalı mi-
rasları diveç! Uyuyunuz raat, 
Lüdmila Aleksandrovna! İlin 
toprak sizä! Kalınız Allahlan 
bilä!

Mariya KOPUŞÇU, 
bilim aaraştırıcısı

“Вести Гагаузии”, 2015, 
№27-28, s.5.

www.aydinnik.org

girişti sık-sık ba daula, ba 
kapaklara urmaa, seslän çal-
maa hem o nallı üüsek ökçeli 
emenilerinnän beton eşiklerin 
üstündä çeçötka düümää… 
İkidä-birdä dä göz atêr ayak-
ların altına – sanki taa ko-
partmadı mı betonun kabu-
unu. Tepiner ne kuvedi var, 
ayakların altından kıvılcın 
fırlêêr… İnsanın şen üzlerini 
gördüynän, taa pek savaşêr, 
suratından ter akêr, ama nee-
tini birtürlü üzä çıkaramêêr.

…Nası-nicä aldık gelini, 
erleştik maşinaya da yollandık 
duuma küüyümüzä Beşalma-
ya. Çıktıynan kenara, aldık 
açan kır yollarını, Tanas bir za-
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Komratta dokumental film gösterildi

Sürmäk ayının 21-dä Kaul 
hen Komrat episkopu Anatoli-
nin iisözlemesinnän Komrat-
takı resim galereyasında geçti 
“Ayoz Aleksandr Nevskiyin 
Kardaşlıı” adında dokumental 
filmin premyerası. Bu gösteriş 
yapıldı Doorusaltanatlı Rus 
Klisesinin eni zeetçekennerini 
hem açık inanedicilerini an-
mak için.

Film adanmış  XX asirin 
Doorusaltanatlı Rus Klisesinin 
bir  fenomeninä – Ayoz  Nevs-
ki Kardaşlıının istoriyasına, 
angısı kuruldu 1918 yılda, en 
ilktän bir neetlän – korumaa 
Sankt-Peterburg Ayoz Alek-
sandr Nevski Lavrasının ayoz 
tertiplerini yok edilmeliktän. 
Ama sora, nicä belli edildi, bu 
neetlär büüdü hem genişlendi. 
Bu Kardaşlık oldu ilk cuvap 
gibi patriarh Tihonunun çaar-
masına: “Hemen düzmää duh 
birliklerini,… angıları dışan-
dan kuvedä karşı koyaceklar 
kendi ayoz cannandırmasının 
kuvedini”.

Kardaşlık tencä yok edildi 
Sovet Birliinin kuvedinnän 
1930-cu yılların bitkisindä. 
Kendi 20 yıl oluşluunda o 
oldu klisä yaşamasının mer-
kezi, terbietti birkaç evlat-
boyunu derin hem bütün 
ürektän inancı insannara hem 
zorbalık, bastırmak vakıtla-
rında korudu Klisä ömürü-
nün özünü – “kardaş yaşama-
sını iilikvermektä”. Kardaşlıın 
azalarının çoyu taa sora kano-
nizat oldular, nicä inanın eni 
zeetçekenneri hem açık ina-
nedicileri.

Filmi gösterdi rejisör hem 
avtorların grupasının bir azası 
Oleg Glagolev (Ekaterinburg, 
Rusiya).

Film bittiynän, uzun bir 
sessizlik oldu galereyada, ma-
kar hiç kimsey dä teklif etme-
di ona, sora çalındı: “Daymalı 
anmak”. Gösteriştän sora açıl-
dı bir açık diskusiya film için, 
angısında pay aldılar Kişinöv-
dan musaafirlerimiz hem Ga-
gauziyadan popazlar.

Kişinövdan diskusiyada 
bir pay alıcı paylaştı kendi 

duygularınnan: “Açan işideriz 
XX asir için, eni zeetçekennär 
için, hemen aklımıza geler 
kötü işlär, hazırlanêrız çirkin 
işleri görmää. Ama bu film 
ölä yapılmış, ani diil kor-
kunçlu, kolay siiredersin onu, 
göreräk nicä bu insannar, nicä 
kardaşlık yaşarmış durma-
malı, hererdä hem herzaman 
sevinmeliktä, bakmadaan zor 
vakıtlara”.

Filmdä da bu ideya duyul-
du: hiç bişey dolayında engel 
etmärdi insannara birleşmää. 
Hristosun sevgisi koolêêr kor-
kuyu. Olmamaa bilä – taa zor.

“Hemen oktäbri devlet 
devrimindän sora, en zor bi-
zim erlerimizä deyni yıllarda 
bu insannar Rus Klisesindä 
buldular diil sade koruntu, 
ama er dä her taraftan bü-
tün yaşamak için inanda, 
yaratmalıkta hem sevgidä”, – 
açıklêêr filmin başlantısında 
İuliya Balakşina.

Vakıtça kardaşlıın ne-
etleri, izmetleri zeedelener 
– korumak hem yaşatmak 
dooru hem haliz inan adetle-
rini, uşaklara inanda yaşama-
yı üüretmäk, evlatboylarına 
onu geçirivermäk. Bunun için 
açılêrlar şkolalar. Çok dik-
katlık veriler slujba sözlerini 
annaması için hepsi insan-
narın tarafından. Bu üzerä 
kurulêrlar horlar diil sade ça-
lıcılardan, ama sıradan insan-
nardan da, taa ii slujbayı anna-
maa deyni. Kardaşların azaları 
işleerlär hem yardım ederlär 
bolniţalarda, internatlarda.

Kardaşlıın yaşaması çok çe-
tinnik vermiş kendi azalarına, 
ölä, ani zorbalıklara etiştiynän, 
kär onnarlan üz-üzä karşılaş-
tıynan, onnar verilmedilär, 
kendi dostların adlarını sert 
soruşçulara vermedilär, biri-
birini satmadılar, kendileri sä 
tüfeklän uruldular, “inan pro-
pagandası” için Sovet kuvedi 
tarafından öldürüldülär.

Kişinöv millet muzeyinin 
bir  izmetçisi urguladı, ki ar-
hiv materialı kardaşlıın ya-
şaması için çok zor bulmaa. 
Çoyu işlär yapılmış saklı yada 

çoyu eldän yazılı ki-
yatlarda bitkisindä 
yazılarmış: “Oku-
maktan sora yak”. 
Ama korunmuş bir 
alay kiyat, angıları-
nı okumaktan sora 
şaşêrsın ona, ne-
soy sevgiylän biri-
birinä danışêrlar 
kardaşlıın azaları. 
Bu gösterer, ani 
onnarın arasında 

danışmak diildi formal, ama 
nicä ayledä. O kiyatlar dolu 
sıcaklıklan. Kiyatların birisi 
okundu bizä dä.

Esap alındı, ki o yıllarda, 
bir küçük zamanın içindä, 
30 kardaşlık kadar kurulmuş, 
angısınnar kendi araların-
da dostlaşarmışlar. Dikkat 
musaafirlär Kişinövdan, Mol-
dova millet muzeyinin işçile-
ri, angısınnarın yardımınnan 
geçti gösteriş, andılar bizim 
Ay-Bobamızı Mihail Çakiri, 
gagauzların aydınnadıcısını, 
angısı iki kardaşlıkta azaymış:  
Hristosun Duuması adına 
kardaşlıkta, angısının izme-
ti aydınnatmak uurundaydı, 
hem hep Aleksandr Nevski 
kardaşlıında (ama başka, ku-
rulmuş taa 1866 yılda), an-
gısının izmeti – iilik yapmak 
uurundaydı.

Onuştan, var nasıl esap ala-
lım, bakmadaan ona, ani bu 
kardaşlıklar kurulmuşlar baş-
ka-başka türlü, onnarın aza-
larının çok izmetlerinnän çok 
fayda getirilindi.

İnsannar, angılarını gör-
dük filmdä, kendi yaşamasını 
baalamışlar käämil neetlän. 
Eski fotolardan bizä bakardı-
lar diri bakışlarınnan, gözäl 
insannar. Fotolara bakarkan 
salt şükür etmäk duyguları 
içimizdä peydalanardı. İnanıl-
maz geler hepsi çirkin olaylar, 
öldürmeklär, kapanda tut-
maklar, angıları oldular geç-
miş asirdä. Ama bunnar oka-
dar diil çoktan da olmuşlar. 
Bizim var kolayımız lafedelim, 
işidelim o insannar  için onna-
rın senselilerindän, onnardan, 
kim bilärdi onnarı kendilerini. 
Filmin yardımınnan bu kolay-
lık oldu bizdä da.

Satın alıp diskleri, kiyat-
ları insannar yavaş-yavaş da-
alıştılar. Bitkidä Kişinövdan 
musaafirlär sordular birkaç 
oyalanmış siiredicelerä: “Ne 
beendeniz? Nicä düşünersi-
niz var mı lääzımnık büünkü 
gündä da kurulsun bölä kar-
daşlıklar?”

Kristina KOÇAN

www.aydinnik.org

30. AAR OL DA MOLLA (PO-
PAZ) DESİNNÄR.

Bu söleyişi bulêrız G. Gay-
darcının folklor kolekțiyasında. 
Kullanarmışlar onu Bulgari-
ya gagauzları da (bunun için 
yazêrlar A. Manov, V. Zayonç-
koskiy). 

Açan adam hopa-zupa 
fırlêêr, güler, uşak gibi şımarêr, 
onu insan pek saymêêr. Açan 
sa o alatlamayarak, enikunu 
davranêr hem düşünüptä lafe-
der, insan düşüner: “Bu adam 
akıllıdır, olmalı o – zaabit (mol-
la, bey, aga)”.

D. Kara Çobanda var bir 
annatma: “Näpsın inteligent”. 
Annatmanın personajı, üüre-
nip kasabada kursada, gelmiş 
işlemää küüdä klubta. Burada 
adamnar şakalaşarmışlar, baa-
rarak biri-birinä “yılık”, “may-
mun keptarı”, “büük şkembeli”, 
“er köpää”, “sümüklü bobana”, 
“tırnakop dişli”, “tülka batlaa”... 
İlkin inteligent adam kıyışmaz-
mış bölä lafları sölemää, ama 
yavaş-yavaş sınaşmış, insandan 
ayırılmamaa deyni. Ama bir 
kerä, açan o kimäsä baarmış 
“şapka aazlı”, ona yaklaşmış 
altmış edi yaşında bir adam, 
Dobri Lambu, da demiş: “Biz 
– sıradakı insannar, bizä var 
nicä yaymannanmaa, ahmaklık 
sölemää, ama sizä düşmeer. Sän 

unutma, ani biz seni üürenmiş 
sayêrız”.

Türk.:  Ağır ol da molla desin-
ler.

31. ACI GERÇEK TAA İİ 
TATLI YALANDAN.

Biz beenmeeriz, açan yakın 
adamnarımız ya dostlarımız 
bizä yalan söleerlär. Hepsimiz 
isteeriz dooruyu bilmää. Bel-
liki, gerçek işleri annadarkan, 
lääzım ölä lafları bulmaa, ani 
küstürmemää karşıdakı insanı. 
Deyelim, bir kişi çıkmış insan 
arasına yanaanda – bir pembä 
öpüş resimi. Belliki, yaban-
cı insannar susêrlar, aklınca 
gülümseyeräk hem düşüneräk: 
“Acaba kim bu adamı öpmüş – 
karısı mı osa başka birisi mi?” 
O adamın haliz dostu, bu işi 
görürsä, yaklaşacek adamın ya-
nına, tutacek onu dirseendän 
da, çekip bir tarafa, söleyecek 
ona bakınsın aynaya – sayılêr, 
gülüntü olmasın. Ama o dost 
sölärsä adama türlü tatlı laflar, 
ama açmarsa adamın gözlerini, 
sayarsa, ani o kendisi görecek, 
yada başkası ona söleyecek, 
ozaman adam var nasıl küssün 
bölä dostuna.

Bu söleyişin maanasına hep-
si insannar katılmêêrlar, zerä 
kimi kerä susmaa yada yalan 
sölemää taa faydalıdır. Sayılêr, 
ani hasta insana doktorlar diil 
lääzım herzaman sölesinnär 
onun gerçek diagnozunu, çün-
kü var ölä diagnozlar, angıları 
var nasıl öldürsünär insanı mo-
ralca. 

Türk.:  En acı gerçek en tatlı 
yalandan iyidir.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR
===========

AÇIKLAMALI 

Kız süpürer, toz eder, mari
Çocuk geçer, göz eder, mari.
 
Kız gözlemä pişirer, mari,
Çocuk kendini şişirer, mari.
 
Kız şarabı kaynadêr, mari,
Çocuk  beygiri oynadêr, mari.
 
Bir taş attım yamaca, mari,
Urdum bir kuş alaca, mari.
 
Alacayı boyunca, mari,
Lafedäydim doyunca, mari.
 
Lafedäydim doyunca, mari,
Anacaydım ölüncä, mari.
 
Hay gidiniz, gidiniz, mari,
Siz bizi bilirdiniz, mari.
 

Evelki gagauz maanileri
(Kristova Varvara, 1923 d., yazdı Kristova Aleksandra) 

Gözellerä saldınız, mari,
Genä bizä kaldınız, mari.

Kara beygir ahırda, mari,
Benim üüräm kahırda, mari.
 
Üürecimi bilselär, mari,
İstediimä verselär, mari.
 
Üürecimi bilmezlär, mari,
İstediimä vermezlär, mari.
 
Kara tauk kanadı, mari,
Yavklum beni aaradı, mari.
 
Aaradı da bulmadı, mari,
Bulüma da sormadı, mari.
 
Bulüma da soraydı, mari,
Beni da bulayaydı, mari.
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KISA HABERLÄR
Sürmäk ayının 15-17 günnerindä Tatars-

tan başkasabası Kazanda gagauz kultura gün-
neri geçti. Gagauziyadan gidän delegaţiyaya 
girdi devlet adamnarı, bilimcilär, jurnalistlär 
hem artistlär. Delegaţiya görüştü Tatarstan 
öndercilerinnän, geçirdi tombarlak masa, 
neredä annattılar gagauzlar için, gagauz kultu-
rası, literaturası hem istoriyası için. Kazan bib-
liotekasında açıldı “Gagauziya köşesi”, neredä 
sergilendi Gagauziya hem gagauzlar için kiyat-
lar. Sürmäk ayının 16-da Gagauziyanın artist-

Gagauziyadan şahmatistka Alina Mihaylova 
geçennerdä, 12 yaşınadan kızların arasında, 7 oyundan 
altısını tarayıp, şahmatalarda Moldova çempionkası oldu.

Alina Mihaylovanın bu Moldovada beşinci altın me-
dalisi. Bundan kaarä genç şahmatistka başka turnirlarda 
da ensedi, Evropa hem Dünnää çempionatlarında prizör 
oldu.

Sport uuru yolunda Alinaya aylesi yardımcı eder hem 
anası Liliya yolculuk kafadarı olêr. Şindi Alina Evropa 
çempionatına hazırlanêr, yazêr www.anasozu.com saytı.

Sürmäk ayının 3-dä Kurçuda gagauz kultura 
merkezindä Taras Şevçenkoyu hem Lesä Ukrainkayı 
andılar. Bölä neetlän Ukraina Gagauz kulturası 
merkezdä geçti bir toplantı, neredä havezlän okundu 
T.G. Şevçenko hem L. Ukrainkanın yaratmaları. 
Okudular onnarı Kurçu orta şkolasının 4 -сü klaslar 
üürenicileri. Yaratmalar okundular hem devlet dilindä 
hem gagauz dilindä, haberleer gagauz bilgilendirmä 
saytı haber.md. ‘‘Yaratmalardan esaba aldık, ani herbir 
halka deyni onun ana dili en önemli, herbir milletin 
halkı en kaavi kuvet, halk düzecek devletin ecelini’’.

“HAKİKATIN SESİ” 
gazetası

Gazetanın kurucusu:
«AYDINNIK» 

kultura-aydınnatmak 
cümnä topluluu

Baş redaktor:
Viktor KOPUŞÇU.

Gazetadan material alınarsa, 
kaynak gösterilsin lääzım.

AO Asociatia Culturala 
“LUMINA”

c/f 1013620007983
c/d 222451200121978

FinComBank SA
fil.12 Comrat

FTMDMD2X411

kopusciuv@mail.ru
www.aydinnik.org

www.kopuzsesi.com
www.komrat.pravorg.ru

+373-79-79-50-79

Paalı dostlar! Ne dä olsa, lafedin gagauzça, okuyun 
kiyat ana dilimizdä, üüredin uşakları da buna. Varsa 
interesli yazılarınız, istärseniz paylaşmaa fikirlerinizi 
bizim okuyucularımızlan, bekleeriz sizin yazılarınızı 
kopusciuv@mail.ru poçtasına.

Kimin varsa istedii yardım etmää “Aydınnaa” 
paraylan – rekvizitlerimiz aşaada.

      
 24 Bunun için herbirini, kim Benim sözlerimi sesleer da tamannêêr 

onnarı, benzedecäm akıllı adama, angısı taş üstündä evini düzdü. 25 Da 
yaamur yaadı, sellär aktı, hem lüzgerlär esti da o evi çarptı, ama o yıkılmadı, 

zerä temeli taş üstündäydi. 26 Ama herbiri, kim Benim bu sözlerimi sesleer da 
tamannamêêr onnarı, benzeer akılsız adama, angısı kum üstündä evini düzdü. 27 Da 
yaamur yaadı, sellär aktı, hem lüzgerlär esti da o evi çarptı, da o yıkıldı, hem onun 
yıkılması büük oldu».
28 İisus bu sözleri bitirdiynän, halk şaşardı Onun üüretmesinä. 29 Zerä O, zaabitlik 
saabisi gibi, üüredärdi onnarı, ama diil nicä kiyatçılar hem fariseylär.

DUA KÖŞESİ
 Matfeydän ayoz evangeliya, 7: 24 - 29:

gazetanın elektron versiyasını http://kopuzsesi.com/gazeta/ saytında bulabilirsiniz

Kirli ilkyaz tunuk göklän.
Kararêrlar sokaklar.
Çarıklar dolu bataklan,
Şıkırdêêrlar ayaklar.

Te geler ihtär bir dädu,
Kıpırdêêr bir karartı.

ANA DİLİM - TATLI BAL!

Nicä bir eski ikona,
Kararmış o suratı.

Ne çekmiş o bu yaşadak!
Ehe-he, ne o çekmiş!
Kat-kat zeet kat-kat zihirlän
Uuruna onun düşmüş.

Te güüdä doldu sancıylan,
Te geldi vakıt ölmää...
Da istämeer o, öldüynän,
Endän genä dirilmää.

D. Kara Çoban

Sürmäk ayının 23-dä Çadır 
primariyasında geçti cümnä 
toplantısı, angısında bakıldı 
bir soruş: diiştimää Tanasog-
lu sok. 52 adresindä bulunan 
yaşama evinin statusunu. Da-
nışan grupa isteer, ani bu ev 
geçsin, nicä “İegova tanıkları” 
kultunun din evi.

Yaklaşık 300 kişi popaz-
larlan barabar, alıp bayrakları 

hem ikonaları, geldilär top-
lantıya. Onnar belli ettilär, ani 
istämeerlär diil sade bu kulta 
verilsin registraţiya onnarın 
din evi için, ama koyulsun 
engel onnarın işinä kasaba-
da hem bütün Gagauziyada, 
bildirer gagauz bilgilendirmä 
saytı haber.md.

Kasaba topluşunun azala-
rı hem kasaba başı açıkladı-
lar, ani onnar da istämeerlär 
sektalar kabletsinnär bölä 
kolaylık. Onnar teklif ettilär 
iniţiativ grupası geeri alsın o 
danışmayı, kasabada din uu-
runda kavga çıkmasın deyni. 
Popazlar hem toplanan in-
sannar söledilär, ani olaceklar 
kuvetlärlän birliktä, eer lääzım 
olarsa daavaya da gitmää.

İnanếrım bir Allahá, Bobayá, Cǘmnenin Zapçısıná, gökǘ 
hem eri, hépsi görünenneri hem görǘnmeyenneri Yaradıcıyá. 
Hem bir Saabiyä́, İisús Hristosá, Allahı́n Birduumuş Ooluná, Áni 
Bobadán duudú hépsi dáymalardan ileri; Aydınnıktán Aydınnáa, 
hakikát  Allahtán hakikát  Allahá, duumuşá, diil yaradılmışá, 
Bobáylan Biroluşluya, Angısını́n sebepinnän hépsi  oldú. Áni 
bizim için, insannár için, hem bizim kurtulmamı́z için göklerdä́n 
indi hem Áyoz Duhtán hem Mariya Kızdán tennendi, hem 
adám oldú. Hem Áni bizim için Stavrozá gerildi Pontlú Pilatı́n 
vakıdındá, hem zeet çekti, hem gömüldǘ. Hem Áni yazılará görä́ 
üçüncǘ günǘ dirilidi. Hem Áni göklerä́ çıktı́, hem Áni oturếr 
Bobanı́n saa tarafındá. Hem Áni saltanátlan génä gelecék daavá 
kesmä́ä dirilerä́ hem ölülerä́, hem ki Onún Padişahlıını́n bitkisi 
ólmayacek. Hem Áyoz Duhá, Saabiyä́, Ömǘrvericiyä, Áni 
Bobadán çıkếr, Áni Bobáylan hem Óollan barabár báşiiltmäk 
kabledér hem saltanatlanếr, Áni sölä́rdi proroklardán (aşırı́). 
Bir Áyoz, Dernekli hem Apóstollu Kliseyä. Açı́k inánederim 
bir vaatizlii günahları́n af olması́ için. Bekléerim ölülerin 
dirilmeklerini hem gelecék dünnenin ömürünǘ. Amin.

leri verdilär gala-konţert, angısında gösterdilär gagauz, bulgar, moldovan oyunnarını, çaldılar 
gagauz halk hem populär türkülerini, haberledi Gagauziya kultura hem turizma bakannıı.

Sürmäk ayının 29-da Gagauz Eri Başkanı İrina 
Vlah Kaul hem Komrat episkopu Anatoliylän hem 
Gagauziyanın hem Taraklı dolayının popazlarınnan 
buluştu. O urguladı, ani ötää dooru da kuvetlär yardım 
edeceklär kliseleri düzmektä hem din literaturasını 
çıkarmakta. 

‘‘Biz hazırlêêrız Sankt-Peterburgta tiparlamaa 
gagauzça Evangeliya’’, - dedi İrina Vlah. Buluşmada 
popazlar yalvardılar, ani şkolalarda din dersleri taa 
derindän üürenilsinnär, hem engel koyulsun sektalara, 

HAKİKATIN SESİ

özelliklän ‘‘İegova tanıkları’’ kultuna. Toplantıda Başkan verdi ‘‘Gagauz Respublikası 25 yaşında’’ 
medaliyi episkopa hem oniki popaza Gagauziyaya büük zaametleri için. Medaliyi kabledennerin 
arasında var Kıpçak küüyündä Panaiya Allahıduuduranın Geçinmesi adına klisedä izmer edän 
protoierey Feodor Karakalçev, angısı taa 1998-ci yılda klisedä açtı pazar şkolasını, angısında 
büün üürener birkaç grupa türlü yaşlarda.
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