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Saygılı okuyucular! Siz var nasıl bulasınız “Hakikatın sesi” gazetasını Komratta 
(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.

UNUTMASIN HALKIMIZ,
KİMDİR BİZİM BOBAMIZ!

‘‘Hakikatın sesini’’ Gagauziyada
taa çok kişi okuyêr

Herbir halkın var kendi millet hem kultura liderleri. Ruslar-
da var Nevalı Aleksandr, Aleksandr Puşkin, moldovannarda var 
Büük Ştefan, serplarda var Lazar padişah, türklerdä var Atatürk. 
Şükür Allaha, ani verdi gagauzlara da bölä büük önderci, angısı, 
politik olmayarak, dirildäbildi gagauzluu. Ay-Boba Mihail Çaki-
rin izmetleri, kiyatları hem sözleri oldu o temel, angısında kurul-
du gagauz yazısı Sovet Birliindä, peydalandı gagauz literaturası, 
açıldı muzeylär, dünneyä geldi gagauz bilimi hem bitki-bitkiyä 
Gagauziya, nicä bir devlet. Hepsi bunnarın toomu ekildiydi üz yıl 
geeri, XX asirin çeketmesindä, ama yavaş-yavaş, damna-damna 
küçük seldän büük bir deniz oldu. Biz umut ederiz, ani Allah ta-
nıdacek kendi izmetkerini, nicä bir apostol zaametli ayozu, bü-
tün klisenin hem hepsi halkların önündä, hem bekleeriz, açan 
kliselerimizdä hepsimiz bir candan hem bir aazdan deyäbilecez: 
“Ayoz boba Mihail, dua et bizim için Allaha!”

Uzak 1861-ci yılın sıcak ilkyaz günneriydi 
Çadırda, neredä gagauzlar yaşardılar yaklaşık 
yarım asir. Çiçek ayının 27-dä (eniycä hederlez 
ayının 9-da) daskalı Çakir Vasili oolu Mihai-
lın hem eşi Annanın aylesindä ilk uşak duudu. 
Erdä Allahın kuvedini bildirmää deyni, duuan 
evladı vaatiz etti nunası Stoyanov Stefan oolu 
Mihail, adetä görä çocaa koydular nunasının 
adını – Mihail. Dädusu popaz Vasili Çakirdän 
ona kaldı baaşış – popazlık yolu, Allahın 
önündä insan için dua izmeti.

Popaz Zahariya Çakir, angısı sayılêr Ça-
dırın kurucusu, pek akıllı hem becerekli bir 
adam olarak, taa eski Çadırda yaşarkan, ken-
di evindä şkola açtı. Onun üürenmişlii vardı, 
çünkü taa Ploeştä o üürendi şkolada, ama taa 
üüsek kuruluşlara girmedi. Başkası gibi, onna-
rın da aylesi çiftçiliklän zanaatlanardı, da Za-
hariya taa küçüktän hem koyun güdärdi, hem 
puluk sürärdi. Ama onda Allahtan bir ariflik 
vardı. 1802-ci yılda onu Çadır klisesinä popaz 
koydular. Açan gagauzlar geçtilär Bucaa, boba 
Zahariya genä kendi evindä şkola açtı. Büük 
bilgi orada verilmäzdi, ama en lääzımnı işleri 
uşaklar üürenärdilär: okumaa, yazmaa, say-
maa. Bu şkolada üürendi çok kişi, Çakir soyun-
dan hepsi uşaklar, angıları sora daskalı, diakon 
hem popaz oldular. Lankaster şkolası  Çadırda 
açıldı sade 1837-ci yılda sürmäk ayının 26-da 
(eskiycä).

Bezbelli, küçük Mihail Çakir taa Çadırda 
başladı ilk üürenmesini, çünkü o vakıt küüdä 

şkola artık vardı. 1871-ci yılda o girdi Kişi-
növ din şkolasına. On yaşında o braktı anası-
nı-bobasını, ana evini, uşak oyunnarını hem 
şenniklerini, Allahın bereketi için ayozlu bir 
kap olmaa deyni. Beki, o kendisi ozaman taa 
bilmäzdi, nesoy olacek onun kısmeti, ama Sa-
abi saklıdan götürärdi onu taa ileri seçilmiş 
yoldan.

Din şkolasında Mihail Çakirlän barabar 
üürendi taa bir gagauz – Vasili Makedons-
kiy, Bender bölgesinin Kazayak küüyündän 
daskalının oolu. Vasili Makedonskiy 1883-cü 
yılda bitirdi Kişinöv seminariyasını da başladı 
üüredici işlemää Akerman bölgesinin Taşlık 
küüyündä. 1883-cü yılın kasım ayının 6-da 
(eskiycä) verildi izin, ki popaz olsun Orhey 
bölgesinin İzvor küüyündä. Ondan sora o iz-
met etti Tiraspol bölgesinin Goyan küüyündä 
ayoz Nikolayın adına klisedä. 1937-ci yılın 
kasım ayının 23-dä Moldova Avtonom Sovet 
Soţialist Respublikasının (MASSR) İç işleri 
halk komisariatının Dubosar bölümü tarafın-
dan tutuklandı, da “üçlük” (“тройка” НКВД) 
daava kesti, ani öldürülsün. Sorguda popaz 
inandan atılmadı hem aalemi kabaatlamadı. 
1938-ci yılın sürmäk ayının 5-dä MASSRın 
Tiraspol kasabasında uruldu. 1989-cu yılda 
eparhiyanın istediinä görä Baş prokuratu-
ra Vasili Makedonskiyi reabilitat etti. Şindi 
onun kanonizaţiyası için Tiraspol eparhiyası 
lääzımnı material hazırlêêr.

(Ötesi 2-ci hem 3-cü sayfalarda)

Prot. M. Çakirin mezarında panihida,
Kişinöv merkez mezarlıı, 2001 yıl.

Foto Komrat 
muzeyinin arhivindän

“Hakikatın sesi” gazetası artık çıkêr iki grafikada: latin hem 
kiril grafikasında. İlk nomer, angısı çıktı iki türlü grafikada 
oldu küçük ayı nomeri. Tirajın yarısı tiparlandı latiniţada, 
yarısı da kiriliţada. Onuştan biz istedik soruşturalım biraz in-
sannara, ne onnar bu üzerä düşünerlär, nicä onnara taa kolay 
okumaa gazetayı, hem da annamaa, nesoy problema var. Bi-
raz alatlayıp açıklamaa çıkışları, lääzım söleyelim, ki fikirlär 
ayırılêrlar biri-birindän.

Kaykı Vasiliy:
“Sanêrım, ani gazeta lääzım 

çıksın bölä: yarım tiraj kiril 
grafikasında, yarım tiraj da la-
tin grafikasında. Babular, büük 
yaşta insannar, kim bilmeer 
latiniţayı, bölä var nasıl olacek 
okusun gazetayı hem da, öbür 
taraftan, şindiki uşakların üü-
renmesini bozmamaa deyni, 
angısınnar latin grafikasında 
şkolada üürenerlär gagauz di-
lini. Bu – en ii variant, düşüne-
rim.

Bän kendim becererim 
okumaa latiniţada, çünkü 
üürendim german dilini şko-
lada, ama taa kolay okumaa 
kiriliţada.”

Elena Karamit, Avdarma 
liţeyindä gagauz dili üüredicisi:

“Taa islää olsun latin gra-
fikasında, nicä şindi uşaklar 
üürenerlär deyni. Uşaklar var 
nasıl  okusunnar büüklerä, bu-
rada terbiedilmäk momenti da 
olacek.

Pötr, ayakkabı ustası:
“Bizä deyni taa islää kiril 

grafikasında olsun. Biz ölä üü-
rendik. Uşaklar 20-25 yaşında 
okuyêrlar latiniţada, ama biz 
okuyamêêrız. Dooru, yapılsın 
soruşturma da üürenilsin, be-
kim, nomerlerin bir payı (üü-
renilsin nekadar) çıkaçek kiril 
grafikasında, öbürü da – latin.”

(Ötesi 2-ci sayfada)
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

Bir hafta için yolum düş-
tü Moskvaya, nerdä bän 4 yıl 
universitettä üürendim.

Başladı benim haftam 
Moskvada, neredä bän yaşa-
maa kaldım kär merkezdä, 
diil pek islää. Neçin mi? Dey-
ni bütün merkezdä bän bula-
madım bir dä market, neredä 
satılsın ev işleri. Ne isteersin 
var, ama bu yok. Restoran, bar, 
kafe, otel, butik, devlet kuru-
luşları — bir sürü, adam bir 
market bulamayacan. Burada 
üürenärkän, elbetki, bölä prob-
lema yoktu, çünkü üürenärdim 
bän merkezdä, ama yaşardım 
merkezdän uzakta, neredä çok 
türlü-türlü lavka, market hem 
dükän vardı.

Nesä, geçtik. O günü avşa-
mı biz buluştuk gagauzlarlan, 
angıları yaşêêrlar Moskvada. 
Çoyu gelämedi, çünkü pazer-
tesi günüydü, ama başka günü 
dä yakışmardı toplanmaa. La-
fettik Ay-Boba Mihail Çakir 
için hem gagauz imekleri için, 
gagauzların yaşaması için.

Salı günü Moskva devlet 
universitetinin fundamen-
tal biblioteksında «Lomono-
sov-2016» genç bilimcilär, 
studentlär hem aspirantlar 
konferenţiyası açıldı. Kär o 
günü tamannandı 55 yıl, nicä 
ilk insan kosmosa uçtu. Bu 
açılışta, doorusunu söleyim, 

ilk kerä üz-be-üz gördüm be-
nim eski rektorumu Viktor 
Sadovniçiyi, angısının imzası 
durêr benim diplomumda.

Aziya hem Afrika devlet-
leri institutunda açıldı «Gün-
duusu bilimneri hem afrika-
nistika» sekţiyası, onun alt 
bölümündä bän dä konuştum 
karamannı tekstleri hem ga-
gauz dilindä din terminologi-
yası için. Başka dokladlar da 
vardı, onnardan birkaçını pek 
beendim. Ama jüri bizim alt 
bölümdä bana ilk eri verdi.

Bu günnerdä bän hep 
buluştum dostlarımnan, 
üüredicilerimnän, kiminnän 
çoktan buluşmadım. Bir ta-
raftan ölä geler, sansın, hiç 
gitmemişim Moskvadan, öbür 
taraftansa — burada hepsi pa-
alılaşmış, metro artık pek eski 
hem gürültülü geler h.b.

Büük sevinmelik oldu be-
nim için, açan devlet bibliote-
kasının girişindä bän gördüm, 
ani benim kartam taa işleer. 
Bän girdim o büük yapıya, 
sımarladım birkaç yazı, angı-
larının arasında var N. Dmit-
rievin hem L. Porkovskayanın 
bilim yazıları. Lääzım burada 
söleyim, ani kopiya yapmaa 
orada — paalı iş. Bir sayfa 
için alêrlar eski kiyatlardan 15 
rublä, enilerdän 7 rublä.

Önümdä taa bir gün, açan 
bän genä buluşacam gagauz-
larlan, ama diil Moskvada, 
başka kasabada. Moskvada da 
metroda biz buluştuk bir ça-
dırlı adamnan, angısı işleer 
metroda! Neredä salt yok gaga-
uzlar! İstediynän, gagauzlar var 
nicä taa birkaç Gagauziya kur-
sunnar başka devletlerdä.

Viktor KOPUŞÇU

(Çeketmesi 1-ci sayfada)
Anna Terzi, Kongaz:
“Taa çok rus bukvalarlan 

olsun, zerä gençlär okuyêrlar 
ingliz olannarlan, ama biz, 
büüklär, okuyamêêrız.”

‘‘Hakikatın sesini’’ Gagauziyada
taa çok kişi okuyêr

Alöna Peeva, Komrat:
“Bana bölä da, ölä da yakı-

şıklı okumaa. Latin grafikasını 
da okuyêrım, bekim, onuştan, 
ani sınaştım, kızımnan bara-
bar yaparkan urokları, oku-
maa gaguz dilindä tekstleri. 
Sadece latin grafikasında oku-
yarkan, bana lääzım hep bi-
razçık durgunmaa – lafın ma-
anasını islää annamaa deyni.”

Bogdan İvan, Beşalma:
“Sevinerim, ani şindi ga-

zeta çıkêr kiril grafikasında. 
Bölä bütünnä onu var nasıl 
okuyayım hem da  kolay. Açan 
az üürendik latiniţayı.”

Kristina KOÇAN

UNUTMASIN HALKIMIZ,

1881-ci yılın kirez ayının 15-dä (eskiycä) 
Mihail Çakir bitirdi seminariyayı üüsek no-
taylan da “student” titulunu kabletti, angısına 
görä vardı nasıl din akademiyasına girmää hem 
verilärdi taa başka kolaylıklar. Mihail Çakirlän 
barabar Kişinöv seminariyasını bitirdi Makari 
Untul hem Konstantin Popoviç, angıları sora 
onunnan barabar aydınnadıcılık uurunda zaa-
met ettilär. Hepsi onnar ii üürenmeleri hem ör-
nek verici kendini götürmeleri için kablettilär 
kiyat hem diplom.

Student titulunnan seminariya üürenmesini 
bitirän irmi yaşında genç Mihail Çakir 1881-ci 
yılda başladı din şkolasında üüredici işlemää. 
1881-ci yılın ceviz ayının 7-dä (eskiycä) çeket-
ti onun üüredicilik izmeti, angısını o götürdü 
elli edi yıl taa ayozlu geçinmesinä kadar 1938-
ci yılın ceviz ayının 8-dä (eniycä). Kişinöv din 
şkolasının önderciliinin ofiţial kararına görä 
(07.09.1881 № 149), angısını kaaviledi arhie-
piskop Pavli (Lebedev), Mihail Çakir koyuldu 
hazırlık klasına üüredici hem I hem II klaslarda 
gözäl yazı üüredicisi.

Çakirlerin soyundan taa ileri da var çıktıı 
bölä üüsek uurda izmet edän klisä adamnarı. 
Popaz Zahariya Çakirin oolu Nikolay (1821-
1873) 1845-ci yılda bitirdi Kişinöv din semi-
nariyasını. 1846-cı yıldan o başladı üüredici 
işlemää, Kişinöv bölgä şkolasında ilkin üüret-
ti grek dilini, sora da latin dilini. 1847-ci yılın 
sürmäk ayının 9-da (eskiycä) episkop İrinarh 
(Popov) onu hirotonisat etti da koydu popaz Ki-
şinövun İi Haber klisesinä. Bir yıldan sora onu 
geçirdilär Kişinöv kafedralına. İşledi üüredici, 
nasaatçı, poliţiyada emin zaametçisi, kapanda 
spiyadacı hem çok başka uurlarda. Zaametle-
ri için kabletti çok nışan: nabedrennik (1848),  
skufiya (1855), kamilavka (1860),  1853-56 yıl-
ları cengi için tunç stavroz hem medali, Sinod-
tan verilän yaldızlı stavroz (1865). Yaşamasının 
bitkisinä kadar izmet etti Kişinöv kafedralında. 
1873-cü yılda imperatorun kararına görä kab-
letti ayoz Anna ordenini (III uur).

Mihail Çakir, kararlayıp, ani isteer evli po-
paz olmaa, evlendi popaz Makari Lübovun kızı 
İrinaylan. Açan Ay-Boba Mihail Çakir taman-
nadı 50-ci yıldönümünü üüredicilik uurunda, 
protoierey Mitrofan İgnatiev yazdı bir yazı, 
angısında belli etti, ani boba Mihailın karısı 
herbir iştä ona yardımcı olardı. Ana İrina ko-
ruyardı evdä yaradıcılık atmosferasını hem, bir 
çorbacıyka olarak, aalemä da örnekti. Bütün 
yaşamasında o hep kocasının yanında bulundu, 
yardım ederäk ona.

Lübovların aylesi çekiler bir ukrain soyun-
dan. 1841-ci yılda büük ayın 7-dä (eskiycä) po-
paz İoan Lübov Balboka küüyündän geçirildi 
Korten küüyünä. O vakıt o kırk yaşındaydı, ev-
liydi, bir oolu hem üç kızı vardı. Ama Kortendä 
taştan klisä taa yoktu, makarki insan 1840-
cı yılda topladıydı para da satın aldıydı taş, 
kerestä, kireç h.b. Popazın başlıı altında küüdä 

düzüldü Panaiya Allahıduuduranın Geçin-
mesinin adına taş klisä. Popaz İoan Lübovun 
bu oolu, angısı bobasınnan bilä Balbokadan 
geldi, Makariydi, onun duuması 1830-cu yıl-
ların çeketmesinä düşer. 1855-сi yılda Lübov-
ların aylesindä taa bir çocuk duudu – Foma. 
O da gitti bobasının yolundan, 1879-cu yılda 
seminariyayı bitirdi da Kiriet küüyünä popaz 
koyuldu, neredä izmet etti ölümünä kadar 
(17.11.1923). Biliner, ani Foma Lübov 1922-
ci yılda vaatiz etti gagauz yazıcısı Dionis Ta-
nasogluyu. O da batüsu gibi çok çalışkan bir 
adamdı, çok zaamet koydu, ani Kiriettä üüre-
dilsin Allahın Kanonu da bu iş için 1914-cü 
yılda ayoz Anna ordenini (III uur) kabletti.

Boba Mihailın hem İrina Çakirin altı oolu 
vardı, ama Çakir soyunu aaraştırannarın 
çoyu yazardı sade beşi için, onnarın arasında 
protoiereyin unukası profesor Nikolay Çakir 
dä. Ama arhiv bilgilerinä görä, onnarın var-
dı taa bir oolları, angısı için annadılacek taa 
aşaada.

Sol tarafta genç Mihail Çakir eşinnän

İlk oolları Makari duudu 1884-cü yılda 
orak ayının 20-dä (eskiycä). On yaşında onu 
verdilär Kişinöv din şkolasının hazırlık klası-
na , din şkolasından sora o seminariyayı bi-
tirdi. Seminariyadan sora Makari gitti Sankt-
Peterburga, Rusiyanın baş kasabasına, neredä 
çeketti üürenmää Sankt-Peterburg univer-
sitetinin günduusu dilleri fakultetindä, ama 
sora geçti yuridik fakultetinä. İşledi Sankt-
Peterburgta daava sistemasında hem Rusiya-
nın Diş işleri bakannıında yurist.

Ţar askerinin ofiţeri Makari Çakirin ka-
rısı Evgeniya, Räzan dvorännarının başı-
nın kızıydı. O öldü Leningrad blokadasında 
Büük vatan cengindä. Açan bolşeviklär geldi 
kuvedä, Makariyi Solovkiyä kaldırdılar.

İkinci oolu Mihail, duuması 1886-cı yıl-
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32. AL GÖLMEK SAKLAN-
MAZ. 

Var ölä kötü işlär, angıları-
nı zor saklamaa, çünkü onnarı 
hepsi hesapalêr. Bölä olêr oza-
man, açan hırsızlık yada yara-
mazlık yapêr bir büük adam 
– prezident mi, prokuror mu, 
deputat mı. Sıradan bir insan 
yapsa da, okadar şamata kalk-
mayacek, onun yaptıkları be-
kim hiç üzä dä çıkmayacek.      

Türk.:  Al (veyä kanlı) göm-
lek gizlenmez.

33. ALAT İŞÄ ŞEYTAN 
KARIŞÊR. 

Herbir işi lääzım yapmaa 
düşünüptä, sırasınca. Ama iş 
yapılarsa alatlan, ozaman var 
nasıl bişey unudulsun yada 
yannış yapılsın da işi yapan 
adamı zarar soksun. O yan-
nışlıkları düzeltmää deyni, 
lääzım olêr taa çok vakıt ta. 
Küçüklüümdä vardır gör-
düüm, nasıl yapıcılar duvar 
işleerlär. Bir metra kadar du-
varı kaldırıp, mutlak brakar-
dılar onu 10-15 minuda – bi-
raz material çekilsin, duvar 
yannamasın, kamburlaşmasın 
deyni. «“Alatlama, – deyärdi 
usta, – olmasın, nicä töö filan 
eriflerdä: “Kaşa – kerpiç! Kaşa 
– kerpiç! Kaç – yıkılêr!”»

Türk.: Acele işe şeytan karışır.
34. ALATLAMA DİŞLÄN, 

ALATLA İŞLÄN.
Var insannar, ani pek 

severlär imää, ama açan sıra 
geler işlemää, onnarın ha-
vezleri kaybeler. Yaşamakta 
sa, haliz çiftçiliktä, var ölä 
zamannar, açan lääzım alat-
lamaa toplamaa bereketi va-
kıdında. İşlemää lääzım olêr 
kär gecä vakıdı da. Sofraya 
oturduynan, olmêêr vakıt 
“gevşenmää”, uzun-uzun otur-

maa – iş beklämeer.      
35. ALLAA VERDİ, ALLAA 

ALDI.
Türlü varlık, zenginnik in-

sana Allahtan veriler. Bunu 
lääzım annamaa hem unut-
mamaa. Açan insan kaybeder 
bişey – varlıını mı, yakın bir 
insanını mı,– o pek kahırlan-
masın deyni, ona söleerlär 
bu lafları. Bu söleyiş çekiler 
taa Bibliyadan. Yaşarmış bir 
adam, adı İov. O zengin hem 
dooru bir adammış, varmış on 
uşaa. Ama bir kerä kalkmış bir 
büük boran da yıkmış İovun 
evini, uşakları ölmüşlär. Genä 
dä İov üfkelenmemiş Alla-
ha, o sade demiş: “Anamdan 
bän duudum çıplak, çıplak ta 
dönecäm. Allah verdi, Allah 
ta aldı; ko iisözlü olsun Alla-
hın adı!”  

Bir ahmak karı koymuş 
ateşä süt kaynatmaa. Açan 
süt başlamış kabarmaa, karı 
süündürmemiş ateşi, ama 
deyärmiş: “Ver, Allahım, ver!” 
Süt taşmış çaundan, sade 
dibindä kalmış birazıcık. Bu 
işi görüp, karı demiş: “E, Allah 
verdi, Allah ta aldı”.

Bu fıkranın maanası 
bölädir: Allahın kuvedi büük, 
ama herbir ufak iştä sade Al-
laha diil lääzım umutlanmaa, 
kendin dä lääzım düşünäsin.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== 

Evelki gagauz maanileri
(Valentin Moşkovun kolekţiyasından) 

KİMDİR BİZİM BOBAMIZ!

da canavar ayının 13-dä (eskiycä), kardaşları 
gibi, üürendi Kişinöv din şkolasında. Sora girdi 
asker şkolasına, askerlik etti Nijniy Novgorod 
askerindä. Ţar askerindä altkolonel uurunday-
dı, 1914-1918 yıllarda Dünnä cengindä pay 
aldı, nışan olarak, orden kabletti. Cenktän sora 
Besarabiyaya döndü, yaşadı İzmailda, neredä 
işlärdi İş vermä bölümünün başı. Onda biraz 
vakıt yaşadı İzmailda üürenän Sergey, kardaşı 
popaz Nikolay Çakirin oolu. Mihail Çakir za-
naatlanardı literaturaylan, braktı birkaç pye-
sa: “Karının teni” («Тело женщины») (1927), 
“Cengin dalgaları” («Прибои войны») (1929),  
“Tütün hem ateşlär” draması («Дым и огни»), 
“Sän adam diilsin” («Ты не мужчина») hem 
“Yoldaş delegatın dünürcülüü” («Сватовство 
товарища делегата») komediyaları. Sovet 
askeri İzmaila girdiynän, Mihail Çakir istedi 
Rumıniyaya kaçmaa, ama tutuklandı da Sibirä 
kaldırıldı. Stalin öldüktän sora geeri geldi, 
yaşadı Kişinövda, neredä dä öldü yalnızlıkta 
1971-ci yılda.

Üçüncü oolu Feodor duudu 1888-ci yılda 
sürmäk ayının 5-dä (eskiycä). Üürendi Kişinöv 
din şkolasında hem seminariyada, angısını bi-
tirdi 1911-ci yılda diplomnan, ani geçti semina-
riya bilgilerinin hepsi kurslarını . Seminariyayı 
bitirdiktän sora Feodor girdi Varşava universi-
tetinin istoriya hem filologiya fakultetinä. Uni-
versiteti bitirdiktän sora o evä geldi da 1916-cı 
yılın hederlez ayının 12-dä (eskiycä) koyuldu 
ikinci daskalının erinä Bender bölgesinin Ko-
panka küüyünün klisesinä . Rumın vakıdında 
işledi Kişinövda M. Emineskunun adına liţeydä 
geografiya üüredicisi. Feodor Çakir evliydi 
poläk bir karıya Anaya, angısının vardı kızı 
Edviga. Onnar yaşardılar protoierey M.Çakirin 
evindä (adresi: Kişinöv, Armän sokaa, 12), an-
gısı bobasının ölümündän sora Feodorun adı-
na yazılıydı. Geçti yaşamaa Bukureşä, orada da 
öldü 1964-cü yılda.

Nikolay dördüncü uşaktı, angısı duudu 
1890-cı yılda çiçek ayının 9-da (eskiycä). 1906-
cı yılda bitirdi Kişinöv din şkolasını, da ona 
verildi hak seminariyaya ekzamensiz girmää. 
1913-cü yılda seminariyayı bitirän Nikolay Ça-
kir 1914-cü yılın küçük ayının 10-da (eskiycä) 
Kişinöv arhiepiskopu Serafim (Çiçagov)  tara-
fından Panaiya Allahıduuduranın Geçinmesi-
nin adına Tatar-Kıpçak klisesinä ikinci popaz 
seçildi. Küçük ayın 10-da diakon hirotoniya-
sı oldu, 21-dä diakon Nikolay popaz uuruna 
koyuldu. Kıpçak küüyündä o ikinci popazdı, 
cümnä başı orada onun hısımı popaz Grigori 
Çakirdi. Bu küüdä Nikolay popazlık etti 1918-
ci yılda kadar, açan büük ayın 10-da (eskiycä) 
onu geçirdilär ayoz Mihail Arhangelin adına 
Avdarma klisesinä. Bu klisedä o bitki popazdı, 
kim metrik kiyatlarında yazardı rus dilindä. 

1918-ci yıldan sora o izmet etti İzmail bölge-
sindeki Vaysal küüyündä, neredä yaşardı bul-
garlar.

1940-cı yılda Rumıniyaya geçennerin ara-
sında popaz Nikolay Çakir da vardı. O po-
pazlık etti Braila bölgesinin Valä Kınelii hem 
Gropeni küülerindä. Geçindi Bukureştä 1947-
ci yılın hederlez ayının 9-da, gömülü İi Haber 
(Bunavestire) mezarlıında.

Aleksandr (12.08.1892) – Ay-Bobanın be-
şinci oolu – 1908-ci yılda bitirdi Kişinöv din 
şkolasını, 1915-ci yılda da seminariyayı. Hep 
o yılın Orhey bölgesindeki Pauleş klisesinä 
daskalı koyuldu, bir yıldan sora da hep o böl-
genin Voynovo küüyünä geçirildi. Sora Alek-
sandr bitirdi Yaş universitetinin yuridik fakul-
tetini da işledi devlet uurunda. Onun karısı 
Maraşeştä cenk edän rus generalının kızıydı. 
Geçindi yaklaşık 1988-ci yılda.

Protoierey Mihail Çakirin bitki oolu Viktor 
için çok az bilgi var. Belli sade adı hem duuma 
günü – 1899-cu yılın çiçek ayının 21 (eskiycä). 
Onun adını biz bulduk Saabinin Karşılanma-
sının adına Kişinöv klisesinin klir kiyatlarında 
1900-cü yıl için. Ama hep o kiyatlarda 1906-cı 
yıl için “popazın aylesi” bölümündä onun adı 
silinmiş, ama belli, ani yazılıymış, ötää dooru 
o hiç anılmêêr. Uşak, iki yaşındaykana, ölmüş, 
da bu üzdän onun için birerdä bilgi yok.

Mihail Çakir bütün yaşamasında savaşardı 
herkezinä annatmaa, nekadar büük fayda geti-
rer kiyatlar, ama en çok kuvet koydu o, ki onun 
soydaşları gagauzlar kiyat okuyabilsinnär ken-
di ana dilindä, hem ilk olarak – Allahın Sözü-
nü. Gagauzların arasında o halizdän kazandı 
büük şan hem metinnik, nicä ruslarda İvan 
Födorov, angısı Rusiyada tiparladı ilk kiyadı.

1907-ci yılda protoierey Mihail Çakirin 
iniţiativası üzerinä Hristosun Duumasının 
adına Kişinöv kardaşlıının topluşu gagauz 
dilini ii bilän kişilerdän bir komisiya kurdu. 
Komisiyaya girdi grek arhimandiriti Sofroni, 
protoierey Mihail Çakir hem popazlar Feodor 
Çakir hem Konstantin Statov. Gagauz dilinä 
çevirmekleri başladıynan, kardaşlıın topluşu 
kararladı komisiyaya başkasını da katmaa: erli 
din konsistoriyasının azasını prot. Spiridon 
Muraneviçi, prot. Kiriak Topalovu hem Eni-
Nämţa manastırından ieromonah Nikanoru, 
angıları biler gagauz dilini.

Şüpesiz, ani bu kişilerin arasında en çok 
pay aldı Ay-Boba Mihail Çakir, angısını biz 
herkerä saygıylan hem sevgiylän anêrız.

 Bu yıl biz kutlêêrız Ay-Bobanın duumasın-
dan 155-ci yıldönümünü. Analım hem andı-
ralım bizim aydınnadıcımızı!

Viktor KOPUŞÇU
Materiallar “Çakirlär I: 

Ay-Boba Mihail Çakir” kiyadından

Mariya Çekati, Aleksandr hem Nikolay Çakir Yazıcı Mihail Çakir

Çıbuk urdum çimenä,
Çimenin çiçeciinä,
İpek olsam, sarılsam
Yärimin belceezinä.

Gecä çıktım dışarı,
Duman deredäydi,
Haçan girdim koynuna,
Kocan neredäydi?

Hayda gidelim daa
Düdüklerin sesinä.
Büün bir karı gördüm,
Bacakları tersinä.

Tüfeciim atılmayor,
Pahalı, satılmayor.
Bu uzun gecelärdä
Yalınız yatılmayor.

Daa başında kirezlär,
Seni bana vermezlär.
Alıp, kaçarım, seni,
Karannıktır, görmezlär.

Kurşun attım denizä,
Süzüldü, çıktı üzä.
Herkez yärini aldı,
Benimki kaldı güzä. 

Çıbuk uzun kestirdim,
Bän anamı küstürdüm.
Küsmä anam, küsmä canım,
Bän sana, can, fes kestirdim.

Sarı kihat yelpezä,
Mari kuma, gel bizä.
Nası varayom sizä,
Komşular gülär bizä.

HS-18 (2016-4) lat.indd   3 29.04.2016   20:06:17



4 № 4 (18) * 2016 çiçek ayı

KISA HABERLÄR
Artık on yıl Moskva bölgesinin Klin kasaba-

sında yaşêêr bir gagauz aylesi. Bu aylenin kızı 
Anastasiya 11 yaşında, onun bobası Beşgözdän, 
anası da Tomay küüyündän. Anastasiya Kroy-
tor artık sekiz yıl gimnastikaylan zanaatlanêr 
Klin kasabasında Olimpik rezerva şkolasında, 
pazardan kaarä, her gün o çalışêr 3-5 saat. Ya-
rışmalara gittiynän dä, kız bir dä arasız her gün 
hazırlanêr, annattı kızın anası Olesä Kroytor.

Anastasiya hem yalnız olarak katılêr yarış-
malara, hem dä grupada. Bu küçük yaşta onun 

Çiçek ayının 22-dä Genç gagauz yazıcılar birliinin 
başı Alla Büük hem kurucu-aza Viktor Kopuşçu Baurçu 
liţeyindä üürenicilärlän buluştular, yazêr Genç gagauz ya-
zıcılar birliinin saytı.

Buluşmakta musaafirlär annattılar kendi işleri için, ne 
onnar yapêrlar, nesoy proektlar var ileriyä dooru. Viktor 
Kopuşçu urguladı, ani gagauz dilinin hem literaturasının 
gelecää gençlerin elindä. “Biz hazırız herbirinizlän ba-
rabar işlemää, sizi yaratmalarınızı çıkarmaa “Hakikatın 
sesi” gazetasında hem başka toplumnarda, teklif etmää 
sizi türlü literatura buluşmaklarına”, - söledi o.

Sürmäk ayının 29-da Ukrainada yaşayan gagauzların 
delegaţiyası Gagauz Erinä geldi. Delegaţiya, angısına 
girdi üüredicilär, istoriklär hem küü başları, ilkin vizit 
yaptılar Avdarmaya, neredä gördülär, nasıl ilerleer bu 
küü. Avdarmada gezildi muzey hem aaçlık kurbannarın 
hatırına yapılan anmak kompleksi.

İkinci punkt, neredä durdu Ukrainadan gelän 
gagauzlar, oldu Beşalma küüyü. Burada da onnara 
gösterdilär muzeyi hem annattılar meraklı işleri 
istoriyadan, hepsi pek sevindi, ani oldu kolaylık gelmää 
Gagauziyaya.

“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.

1 İisus bayırdan indiynän, Onun ardına çok insan gidärdi. 2 
Yaralı bir adam yaklaştı Ona da, baş iildip, dedi: «Ey, Saabi, 
eer istärsän, paklayabilirsin beni». 3 İisus, elini uzadıp, 
ona dokundu da dedi: «İsteerim, paklan!» - da hasta osaat 
yaradan paklandı. 4 Da İisus dedi ona: «Bak, kimseyä 
sölämä, ama git, kendini popaza göster da getir kurban, 
angısını Moisey sımarladı getirmää, onnara tanıklık için.
5 İisus Kapernauma girdiynän, Ona yaklaştı üzbaşı da 
yalvardı: 6 «Ey, Saabi, benim izmetkerim evdä yatalak 
yatêr da çok zeet çeker». 7 İisus ona dedi: «Bän gidecäm da 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 8: 1 - 13:

Paskellä vakıdı
İlkyaz lüzgerinnän yortular geldi, 
Üüremizä sevinmäk  genä getirdi, 
Türlü benizdä açêrlar fasıl zümbüllär, 
Kär ateş gibi yanêrlar erken laalelär. 
 
Fidannar biyaz bulutlan sardı dolayı, 
Enidän  duygu başlêêr hoş çiçek ayı. 
Çiçeklärlän kaarışık paska kokusu, 
Hristiannarın en büük ilkyaz yortusu. 
 
Kuşlar düzmeerlär yuva uygun havada, 
Cıvırdêrlar, sevinip, çiçeklı dalda. 
Kırlangaçlar keskin seslän bütün gün öter, 
Blaguşten’için bizä haber getirer. 
 
Süüt dallardan pazara klisä açacek, 
Vereräk umut, saalık, üreenä raatlık. 
Büük Paskellä yaklaşêr, ayozlu Pazar, 
Sansın taa pek diriler klisedä çannar. 
 
Karışêr hayır duygulan fasıl kokular, 
Dualar gökä çıkêrlar, türkü oldular. 
Yerlän gök bu şen türküylän bireri geldi, 
Hererdän işidiler: Hristos dirildi!

A. Kristova

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

var artık 34 medalisi, en bitkileri - Moskvada III er toplan oyun için, Obninsk yarışmasında II er 
grupaylan, Yahromada I er grupaylan, Dmitrovda II er grupaylan.

Çiçek ayının 22-dä Kişinövun merkez 
mezarlıında gagauz aydınnadıcısı Ay-
Boba Mihail Çakirin eni büstu koyuldu.

2015 yılın harman ayında belli 
olmayan kişilär çaldılar Kişinövun 
merkez mezarlıından Mihail Çakirin 
tunç büstunu, angısı koyulduydu 2011 
yılda onun duumasının 150-ci yıldönümü 
için. Bu hırsızlıktan sora Bakannık 
Komiteti aldı karar enidän yaptırmaa 
aydınnadıcının büstunu. Kimi kişilär 
hem cümnä kuruluşları istedilär, ani 

HAKİKATIN SESİ

alıştıracam onu». 8 Ama üzbaşı, cuvap edip, dedi: «Ey, Saabi, bän diilim uygun, ki Sän benim evimä giräsin, ama sade bir laf sölä, da benim izmetkerim 
alışacek. 9 Zerä bän da zaabitlik altında bir adamım, hem benim da zaabitliimin altında asker var. Birinä «git» deyärsäm, gider, hem öbürünä «gel» 
deyärsäm, geler, hem izmetkerimä «bunu yap» deyärsäm, yapêr. 10 Bunu işidip, İisus şaştı da ardına gelennerä dedi: «Gerçek deerim sizä, ani İzraildä 
bilä bölä inan Bän bulmadım. 11 Bän deerim sizä, ani çoyu günduusundan hem günbatısından gelecek da Gök Padişahlıında Avraamnan, İsaaklan hem 
İakovlan barabar oturacek. 12 Ama Padişahlıın oolları dışardakı karanna atılaceklar, neredä aalayış hem diş gıcırtısı olacek». 13 Sora İisus üzbaşına 
dedi: «Git, da inandıına görä olsun sana», - da osaat onun izmetkeri alıştı.

Mihail Çakirin mezarı Gagauziyaya geçirilsin, haberleer gagauz saytı haber.md.
Moldova mitoropoliyası da açıkladıydı, ani başlêêr toplamaa para eni anmak taşı için 

Besarabiya popazına. Ama büünä kadar sölenmedi toplandı mı para hem nereyi harcanacek o 
para. Ay-Bobanın mezarına koyulan eni büsta para verildi Gagauziyanın bücetindän, monument 
yaptı 49 bin ley.

Eni anmak taşı yapıldı karel mermerindän, ani hırsızlar çalmasınnar deyni. Onun skulptoru 
Grigori Raylän, angısı savaştı eski büstun eskizlerinä görä bunu da yapmaa.
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