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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.

İSTORİYA BRAKÊR İZ: İNAN AÇLII
Nicä bileriz, bizim bu erlerdä 1946-

1947 yıllarda olmuş çirkin bir açlık. O 
– imäk açlıymış, ama hep bu zaman 
taa uzun vakıt sürän bir aaçlık vardı 
– inan açlıı. Bir açlık benzeer öbür 
açlaa. İkisi dä çekettilär Sovet Birliin 
vakıdında da Sovetlär bunda – so-
rumnudur. İmäk açlıında güüdemiz 
öler, ama inan açlıında canımız öler, 
da biz olêrız nicä zombi, nicä ölülär, 
ani örüyeriz, ama içimizdä, canımız-
da var ölüm, ama biz bilmeeriz.

Sovet vakıdında inansızlık vakıtlar 
geçtilär. Ama o zamanının problema-
ları büünkü günädän taa sürter. Şindi 
pek az var nasıl işitmää insannardan 
“bän – ateistim”. Ama Sovet Birliindän 
var kalan problemalar, o – bilgisizlik 
bizim inanımız için, boş inançlar, po-
pazlara hem kliseyä  daava kesmäk. 
Benim var bir dostum, angısının ya-
şamasında oldu bir meraklı iş. Yok, 
o diil ani hepsinä görünän bir büük 
iş olsun, ama onun için meraklıydır, 
açan o annadı, ani inanımızın diil 
sade adı var. O başladı taa çok kliseyä 
gitmää, spiyada olmaa, komka almaa. 
Ama onun anası onu annamêêr, o 
davranêr kliseyä hep nicä sansın şindi 
taa olsun, sürsün Sovet Birlii, kendi-
ni  ateist saymayarak. Ölä olêr annaş-

mazlıklar ana-bo-
baların hem evlat 
boylarının arasın-
da. “Benim kızım 
vermiş kiyatçıkta 
yazılan adları – 
dua etsinnär 40 
gün o adlar için. 
Bukadar çok para 
lääzımdı harcamaa 
mı?..” – deer ana. 
Elbetki, o bakêr 
sade üstündän bu 
olaya. Dostum işitmedi anasının bu 
laflarını, ama sanêrım, eer işidäydi, 
söleyeceydi: “Anam, e senin yaşaman-
da olaydı bir meraklı iş, sän unutçay-
dın mı?.. Of, mamu, istedim da ver-
dim, yazdırdım, bän inanêrım, brak 
beni”.

Halizdän problema var. Gençlär 
isteerlär taa çok üürenmää inanımız 
için, isteerlär olmaa taa yakın kliseyä. 
Ama onnarın küçüktän praktikası 
olmadaan, bilmedään klisä kanonna-
rını, zorluklar olêr. Zor olêr görmää, 
neredä sade adet, bekim da – boş 
inançlar, neredä dä lääzımnı iş. Taa 
zorluk olêr, açan ana-bobaların ta-
rafından engel var. Bu engellär diil 
büük, hiç kimsey zorlamêêr gitmemää 

kliseyä ya da atıl-
maa inanımızdan. 
Ama annaşmazlık-
lar aylelerdä olêrlar.

 Neçin mi? Be-
kim, ani gençlär pek 
kızgın ürekli, onna-
rın ürekleri yanêr, 
da çoyu erlerdä 
onnar alatlêêrlar, 
isteerlär hepsi şindi 
hem birdän olsun. 
Yaşlı insannarda, 

analarda-bobalarda var saburluk, var 
o, ki onnar taa islää bilerlär yaşamayı, 
ama onnar islää annamêêrlar gençle-
rin “inan açlıını”. İnanımızı diil lääzım 
bilsinnär sade popazlar ya da sade ba-
bular, bu – bir stereotip. Diil lääzım 
utanmaaa bundan, ki derindän iste-
ersin bilmää inanımız için, ama ya-
vaş-yavaş üürenmää onun zenginnii-
ni, haliz maanasını hem, eer istärsän, 
onun istoriyasını da.

Elbetki ana-bobalarımızı severiz, 
sayêrız. Ama nicä yapmaa ölä, ani ol-
sun aylelerdä annaşmak? Herkerä mi 
küçüklär lääzım kalsın aşaa da yap-
sın ölä, nicä deerlär büüklär, onuştan 
sade  ani onnar küçük? Elbetki, kolay 
sölemää bir insana: “Sän heptän di-

ilsin dooru, brak beni raada”. Ama 
diil kolay, açan o insan – anan ya da 
boban, hem açan o biraz annêêr seni 
hem, sansın da, hiç annamêêr.

Başka taraftan bu problema-
ya baktıynan. Başka iki dostum – 
girdilär sektalara, açan gittilär evdän 
üürenmää yıraa, birisi – başka kasa-
baya, birisi dä – başka devletä. On-
narın da vardı, bezbelli, “inan açlıı”, 
da birisi, girdiynän orayı, şindi hiç 
çıkamêêr. İstämeerim sölemää, ki 
ana-bobalar kabaatlı, ani bölä oldu, 
uşaklar, gidip uzaa, sektalara girdilär. 
İsteerim sölemää sade, ki  bu var, 
gençlär aarêêr inan kaynaklarını, 
kimi vakıt yannış yola da var nasıl 
uurlasınnar, eer her taraftan onnara 
görünärsä, ki onnarı annamêêrlar, da 
hep bu moment kimsä annatsa biraz 
inan için, ama diil bütünnä, sade bir 
parçasını, var nicä sektaya da tutul-
sunnar. 

Halkımız geçirmiş açlıı 1946-1947 
yıllarda, ama taa çok vakıt varmış 
bir başka açlık, açan Sovet vakıdında 
açık-açık yakışmardı lafetmää inan 
için da çoyu insan ozamandan taa 
bilmeerlär, tanımêêrlar bizim inanı-
mızın haliz maanasını.

Kristina KOÇAN

Komratta, Panaiya Allahı-
duuduranın İver ikonası adına 
karı manastırında avşam sluj-
basında hem liturgiayada dua 
ederlär gagauz dilindä dä.

Kimi ekteniyalar, altı 
psalmalık, 50 psalom, tür-
kü “Ey, şenni aydınnık”, li-
turgiyada Saabinin duası 
“Ey, göklerdä Olan bizim 
Bobamız” okunêrlar hem 
çalınêrlar gagauz dilindä. İn-
sannar sesleerlär kuşkuluklan. 

Manastıra gelerlär diil sade 
Komrattan insannar, ama 
başka küülülerdän dä gençlär 
hem ihtiarlar,  gagauz dilindä 
işidilän dualar yısıdêrlar in-
sannarın üreklerini, ana 
dilindä laflar cana  yamanêrlar.

Açan çalınêr “Ey, göklerdä 
Olan bizim Bobamız”, türlü 
taraftan işidiler bas yada incä 
çancaaz gibi ses, gençlerin ya 
da büük yaşta insannarın ses-
leri -  bütün klisä çalêr.

Açsın mı? Bakalım, ne var 
imää. Ne isteersin? Bir alma mı? 
Bir banan mı? Bir dondurma 
mı?  Birkaç taazä üzüm mü? Bir 
dilim karpuz mu?

Aha! Bän bilerim ne sana 
lääzım! Tä – al da i bu kiyatçıı!

Bekim bu moment sän, 
șașıp, bakıp, bana soracan: “Ne-
soy laf bu, Kosmas? Bu birsoy 
fasıl șaka mıdır?”

Diil. Diildir șaka. Saburlu ol 
benimnän. Brak, annadayım. 
Ama ilkin bakalım Bibliyada 
birkaç peetä.  İșidelim, ne deer 
Allah prorok İezikiilä:

“Allah söledi bana: insan 

oolu! i, ne senin önündä, i bu 
sarılı kiyatçıı, da git, lafet İzrail 
evinä.  Ozaman bän açtım aazı-
mı benim, da O verdi bana bu 
sarılı kiyatçıı imää;  da söledi 
bana: insan oolu! doyur karnını 
senin hem doldur içini senin bu 
sarılı kiyatçıklan, ani Bän sana 
vererim; da bän idim, da bal 
kadar tatlı dadı vardı.  (İezekiil 
3:1 – 3)” 

Ölä fikir var bașka erdä dä 
Bibliyada, örnek Apokalipsistä:

“O ses,  ani ișittiydim göktän, 
enidän lafetti benimnän da 
dedi: “Git, al açık küçük kol 
kiyadı angilin elindän, angısı 

Komratta taa sık gagauzça dualar okunêr

Bișey imää
durêr deniz hem er üstündä”.  
Gittim angilä da dedim, versin 
bana küçük kol kiyadı.  O dedi 
bana: “Al da i onu, karnında 
acı, ama aazında bal gibi tatlı 
olacek”.  Aldım küçük kol ki-
yadı angilin elindän da idim.  
Aazımda bal gibi tatlıydı, ama 
idiktän sora karnım acılıklan 
doldu.  Sora ses dedi bana: “Sän 
enidän lääzım prorokluk edäsin 
çok halklar, milletlär, dillär hem 
padișahlar için”.  (Apokalipsis 
10:8 – 11)”

Ötesi 2-ci sayfada
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

Diil çoktan benim elimä 
geçti çok meraklı bir el yaz-
ması. Ne bän bunu istediydim, 
ne yaratmanın yaradıcısı, ne 
dä o karı, angısı kvartirasının 
bir içerini bana kiraya verärdi. 
Taa içer için annaşırkana, Eli-
zaveta Pavlovna, komratlı bir 
askerin dulu, bana sölediydi, 
ani o içeri en bitki kiraya ver-
mişti bir yıl geeri kongazlı bir 
çocaa, angısının adını aklına 
getirämedi, Peti mi, Paşi mi o 
çocuun adıymış.

Elizaveta Pavlovnanın 
laflarına görä, o kongaz-
lı «fasıl» çocuk universitettä 
üürenärmiş ya üüredici, ya 
soţiolog, ya psiholog, ölä bi-
şey — adam zanaatlarından 
diil ama. Adı bilinmeyän bu 
student ev saabisinnän pek-
pek lafetmäzmiş, ama parayı 
vakıdında ödärmiş, her ayın 
bitki günündä. Evä dostlarını 
getirmäzmiş, çok vakıt içerdä 
kendi başına geçirärmiş. Bez-
belli, islää üürenärdi bu deli-
kannı. Ev saabisinin aklında 
pek bilgi brakmamış, üüren-
mesi bittiynän, çıkıp-gitmiş, 
sade bir karton kutu brakmış 
içerdä birkaç kiyatlan hem 
tefterlän. Açan Elizaveta Pav-
lovna o çıktıktan sora biraz-
dan telefon etmiş ona, sayılêr, 
gel da al o korobkanı, o demiş, 
var nicä sıbıdasınız, önemni 
bişey yok orada.

Kocasından disţiplinayı 
üürenmiş olan karı da, bilgiyä 
hem yazıya saygı gösterän 
bir insan olarak, kıyamamış 
gübürlän atmaa bu ariflik kay-
naklarını da koymuş bir tara-
fa, umut ederäk, ani o kutuyu 
verecek birinä. O biri dä bän 
oldum, açan bir yıldan sora 

girdim o içeri, neredä okun-
muştu o kiyatlar hem yazıl-
mıştı tefterlär.

Tozlanmış kutunun içindä 
bän buldum birkaç soţiologiya 
hem psihologiya kiyadını, 
gözümä ilişti Emil Dürkgeym 
hem Zigmund Freyd, literatu-
radan, allele, vardı Soljeniţın, 
sora birkaç ders kiyadı hem 
dört-beş kalın tefter. İlktän bän 
sandım, ani onnar konspekt, 
ama, açan başladım aktarmaa 
köşeleri kirlenmiş sayfaları, 
annadım, ani bu bir günnük 
gibi bişey, ya memuarlar. Ço-
cuk kendi fikirlerini aktarmış 
bu sayfalara, halizdän dä fasıl 
bir erif, diil mi?!

Tefterlerdä yazılıydı uzun 
hem kısa yazılar, kimileri yak-
laşardı novela ya da annatma 
janrasına, kimileri sade birkaç 
sıracıktı, sayıklamalar. Onna-
rın arasında derstän yazılar 

da bulunardı, derstä canı sı-
kıldıynan, genç yazıcı, boşuna 
darsımaa deyni, karalarmış 
sayfaları, brakıp kenarlarda 
üüredicilerin komik resimne-
rini.

Bana kalsa, bu delikannı 
şindi neredäysä Moskvanın 
dolayında işleer ya da Germa-
niyaya kazanç için gitti. Anna-
yıp, ani bu el yazmaları hem 
Freydlär para vermeyeceklär, 
canı çok acımadı onnara, ol-
malı, açan söledi ev saabi-
si yok etsin o kutuyu. Bän 
dä, bu işlerindän yanından 
geçämeerim, onun için istee-
rim burada paylaşmaa onun 
kimi yazılarını, angılarında 
var ustalık hem fayda. Ama 
eer siz bularsaydınız o çocuu, 
söläyin, ani, istärsä, var nicä 
geeri alsın kutusunu, kär bu 
annatmaları biz tiparlayacez 
onun adınnan.

Bu el yazmaların ilk an-
natması “Nasta bulünun bir 
günü”, bu annatma tiparlana-
cek “Hakikatın sesi” gazetası-
nın öbür nomerindä.

Kiyatçılıı sevän 
Viktor KOPUŞÇU

Çeketmesi 1-ci sayfada
Prorok David kullanmêêr 

lafı “kiyatçık”, ama var Psalom-
narında ölä fikir: “Ne tatlıdır 
benim buazıma Senin sözlerin. 
Benim aazıma baldan taa tatlı-
dır”.  (Psalom 118:103)

Nasıl lääzım annayalım bu 
fasıl fikiri, ani biz iyeriz bir 
kiyatçık, bir kiyatçık, ani kimi 
vakıt tatlıdır, ama kimi vakıt 
doldurêr bizi acılıklan? Belliki, 
bu proroklar lafederlär Allahın 
sözü için, ayoz yazı için.  Ko-
lay-kolay annêêrız, ani isläädir 
okumaa Bibliyayı. Ama nedir 
bu iş, neredä bir prorok iyer 
Allahın sözünü? Var mı bura-
da birsoy saklı iș ki biz, normal 
insannar, annamayacez?

Ba, sanêrım ki bu tema 
diildir okadar zor. Elbetki, 
sanêrım ölä, zerä diil çoktan 
lafedärdim bir kardașımnan, 
bașka monahlan bizim ma-
nastırımızdan, hem dä bän, 
nicä utangaçsız bir hırsız, șindi 
çalêrım onun annatmaklarını. 
Çok saa olun, sevgili boba Ni-
kodim! O söledi, ki biz lääzım 
çok okuyalım ayoz yazıyı. Ama 
etmeer, ani okuyêrız. Lääzım 
iyelim onu buka-buka ölä, na-
sıl gidecek derin-derin içimizä, 
nicä imeemiz bizim.

Var mı nasıl ekleyim bir 
iș? Ayoz bobalar, İisus dua-
sı için lafederäk, deerlär, ki 
akıl lääzım insin ürek içinä. 
Sanêrım, ki, bekim, ölä bir fi-
kir var bu temada: ani ayoz yazı 
diil lääzım kalsın aklımızda, 
ama lääzım insin derin-derin 
bizim içimizä, karnımıza hem 
dä üreemizä.

Bakalım Bibiliyada bașka 
bir erä. İisusun vaatizliindän 
sora geçti kırk gün çolda, 
neredä diavol denedi Onu. Ölä 
oldu ilk denenmäk:

“Deneyici, Ona yaklașıp, 
dedi: “Eer Sän Allahın Oolu-
saydın, sımarla bu tașlara, ek-
mek olsunnar”.  İisus cuvap etti: 
“Yazılı, ani ‘Adam yașamêêr salt 

ekmeklän, ama herbir sözlän, 
ani çıkêr Allahın aazından’”.  
(Matfey 4:3 – 4)”

Elbetki, İisusun cuvabında 
var derin maana, çünkü söle-
er diavola lafları, ani Moisey 
sölediydi İzrail oollarına çol-
da (İkinci Zakonnuk 8:3), ani 
biz lääzım tutalım aklımızda, 
ki Allah besleer bizi ekmeklän 
hem dä Onun sözünnän.

İisus gibi biz dä karșı ge-
leriz denemeklärlän hem diil 
salt üç tayna çolda, ama bütün 
yașamamızda, her gün. Da, 
belliki, biz yapmêêrız okadar 
islää cuvap diavola, nekadar İi-
sus yaptı! Açan diavol yaklașêr 
bizä, çoyu zaman sessizliklän, 
yavaș-yavaș geler bizim yanı-
mıza da fısıldêêr kulaamıza, da 
biz kär bilmeeriz, kim deneer 
bizi. Ölä denemäk olmêêr di-
alog, da bizim yok arif cuvabı-
mız vermää diavola.

Bölä situațiyada islää olacek, 
ani buka-buka idiydik Bibliya-
yı hem ayoz bobaların yazıla-
rını.  Elbetki, gözäl iștir anna-
maa bizim yazılı tradițiyamızı. 
Bir fikirliyim o ișlän, hem dä 
bän savașêrım annamaa onu. 
Ama bän çekettim annamaa 
bir iși, açan baktım ona, neyi 
yapêrlar birkaç insan, angı-
ları girdilär doorusaltanatlı 
kliseyä kopt klisesindän, ani 
bizim manastırımızın dostla-
rıydır.  Sanêrım, ki artık lafet-
tim bu insannar için. Var bir 
kızkardașlık hem bir kardașlık, 

ikisi bir ihtiarın başlıı altında. 
O ihtiar oldu monah bizim 
manastırımızda. Kızkardașlık 
hem kardașlık geçirdilär biraz 
vakıt manastırımızda. Diil çok-
tan kardașlık bizimnändi iki 
ay, üürenmää doorusaltanatlı 
slujbaları deyni.  Üürenerlär 
bizim tradițiyamız için, ama 
tutêrlar gözäl bir praktikayı 
kopt günnerindän, zerä herbi-
ri, kız hem çocuk, kullanêr bü-
tün Psaltiri nicä dua kanonun 
bir parçasını. Da, söleyecäm 
bunu açık-açık, boba Nikodim 
hem bän lafedärdik bu iș için, 
açan dialog edärdik kiyatçıı 
imää teması için, zerä annadık, 
nekadar gözäldir, ani o egipetli 
dostlarımız yapêrlar ölä, nasıl 
yapêrlar. Belliki, açan iyeriz 
Allahın sözünü, hep tutêrız 
onu içimizdä. Olacek bizim 
gidimiz, açan düșüneriz onun 
için, hem dä kär, bekim, açan 
annamêêrız maanasını. Baka-
lım ona, neyi deer prorok Da-
vid:

“Senin sözün benim ayak-
larıma kandildir, hem benim 
yoluma aydınnıktır.  (Psalom 
118:105)”

Açan karșı geleriz 
engellärlän bizim yașamızda, 
kimi vakıt Allahın sözü tatlıy-
dır, ama kimi vakıt karnımız 
acılıklan dolêr, ama, nicä ek-
mek, hep besleer bizi, açan iye-
riz onu.

Monah Kosmas

Bișey imää

Orak ayının 17-dä Kazayakta «Sevda» 
folklor kolektivi kuruluşunun 30-cu 

yıldönümünü kutladı.
Bu yortuya katıldı Gagauziyanın başka 

kolektivleri hem sınır dışından musaafirlär 
dä. Kuvetlerdän kutlamalarda vardı başkan 
yardımıcısı Olesä Tanasoglu hem kultura 
bakanı Vasilisa Petroviç, haberleer gagauz 
saytı haber.md.

Aşırıdan gelän musaafirlerin arasında 
vardı Bulgariyadan kolektivlär. «Sevda» 
ansamblisi Bakannık Komitetindän 10 000 ley 
baaşış kabletti.

Var umut, ani butakım folklor kutlamaları 
dayma yapılsın hem olsun tradiţional.

Kazayak folklor ansamblisi 30 yaşını kutladı
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42. ANİ OLACEK AKLIM-
DA, TAA İİ OLSUN KARNIM-
DA.

Bir kerä uuradım Tanas 
däduya. Çalmarda oturduk, 
lafettik, sora dädu deer:

-Petka, kufnedä pençerä 
setindä var bir şişä rakıylan, 
ya getirsänä, çocuum, onu bu-
rayı.

Gittim getirdim şişeyi, 
orada kalmıştı üz gram kadar 
rakı. Dädu döktü onu filcana 
da, buyurup, dedi: “Ani olacek 
aklımda, olsun kardımda”. 

Söleyiş çekiler Nastradinin 
bir fıkrasından. 

 Türk.: Aklımda olacağına 
midemde olsun.

43. ATEŞ ALMAA MI GEL-
DİN?

Bu söleyişi kullanêrlar ev 
saabileri, açan birkimsey gelip 
musaafirlää, hiç oyalanmayıp, 
osaat özener gitmää.

Evelki vakıtlarda, açan sır-
nik (kibrit), paalı olduu için, 
hepsindä yokmuş, insannar 
gidärmişlär komuşularına ateş 
almaa. 

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== Ç a n a  

hem Paşi taa küçüktän 
dostlaştıyıdılar. Onnar 
bir yaştaydılar, henez ol-
muştular onüçär yaşın-
da, barabar üürenärdilär, 
sıkça okulda oturardı-
lar yannaşık bir masa-
da. Kumalar pek uy-
muştular biri-birinä, 
beenärdilär birerdä 
gezinmää derslerdän 
sora hem biri-birinä mu-
safir gitmää. Taa üstünä 
onnar senseläydilär dä.

Te bu gün da kızlar an-
naşmışlar üülendän sora kar-
şı gelmää da gezinmää biraz 
küüyün orta sokaanda. Paşi 
okuldan sora idi üülen ekme-
eni, biraz yardım etti anasına, 
yaptı uroklarını da gitti Çana-
yı evdän almaa da gitmää hava 
almaa. Yaklaşıp Çananın evinä, 
o birkaç kerä baardı, ama kim-
sey çıkmadı. Paşi pek şaştı bu 
işä, zerä onnar annaştılar, ani 
Çana olacek evdä da bekle-
yecek Paşiyi. Paşi  yaklaştı da 
urdu kapuya, ama genä kimsey 
çıkmadı. Kız dürttü kapuyu, o 
açıktı. O koydu neetinä girmää 
içeri da bakmaa, var mı orada  
birkimsey.

Karannık hayatta yoktu 
kimsey, ama kızçaaz girdi içe-
ri da gördü arkadaşını Çanayı 
oturarak pençerenin yanında.  
Çana, dayanıp dirseklerinnän 
masaya, ellerinnän tutup ka-
fasını, iilmişti bir açık kiyadın 

üstündä. O okuyardı bir kalın 
kiyat da sansın hiç duymardı, 
ne olêr onun dolayında.  Paşi 
enikunu verdi seläm, ama 
Çana salt yavaşıcık  salladı 
kafasını, ama kaldırmadı onu.  
Çana ölä dalmıştı okuma-
ya, ani Paşiyä geldi, ki o hiç 
solumêêr da. Çananın gözle-
ri geçärdi çizidän çiziyä, bir 
küçülärdilär, bir büülärdilär, 
bir yaşlanardılar. Dudakla-
rı kımıldardı, sansın o nelär 
sä kendi-kendinä lafedärdi. 
Paşi genä laf kattı Çanaya, 
ama öbürü hiç sarsmadı, ölä 
dalmıştı okumaya. Ozaman 
kızçaaz oturdu patın kenarı-
na da çeketti siiretmää, nicä 
Çana okuyêr. “Bekim, bıkacek 
da kaldıracek kafasını”, – dü-
şündü Paşi. Vakıt geçärdi, ama 
Çana hep  okuyardı, hiç bakın-
mayıp dolayına. Kimär kerä o 
taa derindän çekärdi soluunu. 
Paşi başka açmadı aazını, gör-

dü, ani arka-
dışını yok nicä ayırmaa 
bu okumaktan.  “Sanki 
nelär okuyêr o kiyatta, 
ani hiç duymêêr kendi-
ni? Acaba bitirmeyincä 
okumaa bu kalın ki-
yadı, hiç imää da mı 
istämeyecek?” – şaştı 
kumasına kız da eniku-
nu çıktı içerdän da git-
ti. Ertesi günü okulda  
Paşi sordu kumasına:

–   Bitirdin mi kiya-
dını okumaa?

– İ sän näändan bilersin, ani 
bän kiyat okudum? – belertti 
gözlerini Çana.

– Bän saada yakın siirettim 
senin okumanı, selemneştim 
seninnän, laf kattım, ama sän 
sansın öbür dünnedä bulu-
nardın, hiç kafanı da kaldır-
madın.

Çana kızardı. Kaç kerä ana-
sından da var işittii, ani, kiyat 
okuyarkan, sansın sar olêr, hiç 
bişey işitmeer.

–  Nelär okuyardın orada, 
sölä makarki kiyadın adını, – 
sarılarak sevgili arkadaşına, 
yalvardı Paşi.

– “Sobor Parijskoy Bogo-
materi” – yavaşıcık deyiverdi 
Çana, pek sevineräk, zerä o 
bilärdi, ani onu evdä bekleer 
Gügonun başka kiyatları, hem 
taa çok kiyatlar biblioteka-
dan. Okumak ona en paalıydı 
dünnedä.

Aleksandra KRİSTOVA

Fasıl okumak 

“Yasti” duetı – bu gözäl 
bir aylä, Mihail hem Valen-
tina Yasıbaş, karar verdilär 
bir iilik akţiyası geçirmää. 
On günün içindä geçti gözäl 
konţertlär Gagauziyanın bir-
kaç küüyündä. Beşalma, To-
may, Haydar, Avdarma hem 
Baurçu – bu küülü insannar-
da vardı kolaylıı katılsınnar 
akţiyaya. Konţertlerin prog-
ramasında gagauz hem rus 
dillerindä türküleri sesledilär 
insannar. Küülü artistlär da 
pay aldılar konţertlerdä.

Nicä yazêr İvan Stamov 
kendi feysbuk sayfasında: “Se-
vindirer o iş, ki bu hayırlı iş 
için yapılan konţertlerin dizisi 
gagauz kulturasının yaşama-
sında açêr eni bir sayfa.”

Mihail hem Valentina Yası-
baş cuvap ettilär birkaç soruşa.

Bu ayda birkaç küüdä geçti 
sizin birkaç konţertiniz, nesoy 
neetlän onnarı geçirdiniz?

V.: Yardım etmää Panayiya 
Allahıduuduranın İver ikonası 
adına manastıra deyni, çünkü 
burada bulunêr bizim canda 
bobamız. Burada olacek bir 
büük manastır, bir büük yapı 
yapaceklar. Biz da istedik yap-
maa beş konţert da toplanmış 
paraları burayı vermää.

M.: Çoyu da yardım eder, 
ani manastır taa düzünsün, ol-
sun nereyi gelmää dua etmää, 
onuştan biz istedik katılmaa, 

yardım etmää kuvedimizä 
görä.

Nesoy karşıladılar sizi in-
sannar?

M.: Biz istärdik bekim taa 
çok insan gelsin, toplansın 
konţertlerä, ama şükür te o in-
sannara, angıları geldilär, kim 
da geldi, onnar bizi kablettilär 
pek sıcak. Şükür hepsinä, kim 
katıldı.

Geçennerdä, orak ayın 8-dä 
kutlandı aylä günü... Sizä görä 
ne en önemni aylä yaşamasında?

M. hen V.: Var nicä söleye-
lim, ki o günü, Aylä günündä, 
bizim kızımız da duudu.

Ayledä en önemni annaş-
mak. Aylä bizdä ilk erdä durêr, 
sora da gider bizim yaradıcılı-
ımız. Ama bizdä ölä oldu, ani 
biz evdä yaradêrız, da onuştan 
hepsi katılı bilä. Studiya bizdä 
evdä. Da bulunarak evdä, 
ayledä, yazêrız türküleri. Ya-
radıcılık ikinci erdä bulunêr, 
ama o da önemni.

Yaradıcılıkta sa sizä deyni 
ne önemni?

V.: Laflar, ilk, neyä biz 
bakêrız, laflar olsun gözäl, 
uysunnar bizä. Herbir laf 
uymêêr. Sora alêrız muzıka 
tarafından – laflara da uysun 
hem da insan da tutsun aklın-
da onun melodiyasını. Bun-
dan sora – aranjirovka. 

İntervyu aldı: 
Kristina Koçan

Eni dostlarım – egipetli kardașlık
Bizim manastırımıza, Ayoz Șanghay 

hem San-Franțiskolu İoan adına 
manastıra, Allah verdi paalı bir baașıș: bir 
ihtiarlan dostluk, onun kızkardașlıınnan 
hem onun kardașlıınnan.  İhtiarın adı 
boba Makari.  Seftä geldi manastırımıza 
boba Makari 2014 yılda. O, kızkardașlık 
hem kardașlık – hepsi egipetli, Egipettän. 
Taa ileri kopttular, ama döndülär 
doorusaltanatlı kliseyä. Boba Makari, 
doktordu, ani istedi girsin taa derin duaya. 
İșittim, ki ozaman, 1970-ci yıllarda, çeketti 
okumaa Fukaara Matfeynin kiyatlarını. 
Fukaara Matfey kopt monahlarından pek 
çok önemni adamdı. Ozaman da Boba 
Makari çeketti okumaa çol bobalarını da 
sora kendi çekildi çola, nicä eski egipetli 
monahlar, örnek, Büük Antoni.

Bıldır kızkardașlık geldi manastırımıza, 
neredä kaldılar bir hafta. Biz çok sevindik. 
Onnar gündä çok saat dua ederlär, çok 
saat ișleerlär, da hep gülümseerlär. Bir 
kerä onnar istedilär yardım etsinnär 
yıkamaa çinileri. Biz cuvap ettik, ki 
“elbet”.  Hepsi edi kız girdilär așçılaa nicä 
bir boran, çünkü yıkadılar çinileri da sora 
temizledilär așçılıı. Arhiepiskopumuz, 

angısı bizimnändi ozaman, üfkelendi bizä 
da dedi: “Yazıklar olsun sizä, monahlara! 
O kızlar – sizin musaafiriniz! Açan isteerlär 
yardım etsinnär, siz lääzım cuvap edäsiniz, 
ki «yok saa olunuz, biz izmet yapalım 
Canabinizä»!”

Bu yıl episkopumuz, San-Franțiskolu 
Veniamin, yollandırdı boba Makariyi beș 
kardașınnan, ani kalsınnar bizimnän iki ay, 
çünkü istedi, ani onnar üürensinnär bizdän. 
Biz sä, hep “onnar üürensinnär bizdän!” 
kendi-kendimizä deyärdik, zerä sanardık, 
ki bu adamnarın derin dua yașaması var. 
Bizä kalsa, biz lääzım üürenelim onnardan.  
Onnarın herkezi okuyêr psaltiri her gün, 
çünkü psaltir – elbet, bütün psaltir! – 
onun dua kanonu salt bir parçası. Herkez 
dua eder tek bașına beș-altı saat, hem dua 
ederlär barabar taa çok saat. Sora hepsi bizä 
yardım ederlär, açan ișleeriz.

Dooru – onnar üürenerlär bizdän 
doorusaltanatlı slujbalar için, çünkü kopt 
slujbalarından bașka. Var bizim kardașımız, 
kim pek islää biler slujbaları. O üüreder 
egipetli adamnarı. Her gün var iki-üç 
saatlık derslär.

Monah Kosmas
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KISA HABERLÄR
Çadırda bir yaşayan çok katlı evin maazasın-

da büük bir muzey kurmuş. 200 kvadrat metrada 
bulunan bu muzeydä pek çok eksponat toplan-
mış.

Nikolayın kendibaşına yaptıı muzeyä gitmiş 
Feodor Terzi, angısı yazın evdä bulundu. O pay-
laştı patretleri dä bu muzeydän, angıları meraklı 
geldi çoyuna. Komentariya brakannarının biri 
yazêr:

“Sade ani muzeylär (devlet muzeyleri - haber.
md) işlämeerlär, taa doorusu onnarın direktorla-

Pazar günü, orak ayının 17-dä, Çadırda Mol-
dova avtokros yarışmasının ikinci turu yapıldı.

Yarışmaya katıldı yaklaşık 30 maşına, angıları 
geldi Komrattan, Kişinövdan, Tiraspoldan, Dubo-
sardan, Ukrainadan hem Romıniyadan.

“Yarışmaları bu klaslarda geçer: 8, 12, 12 
naţional hem Baggi-klas. Sanêrım, ani yarışma 
islää olacek. Çadır yolunda bu yarışmalar altıncı 
sefer yapılêr”, - söledi yarışmanın baş daavacısı 
Gennadiy Pokrovskiy.

Gagauziya regional ilerlemesi agentliinin 
başı eski başkan yardımcısı Valeriy Yanioglu 
oldu.

Bütün Moldovada 2019 yıla kadar 
beklener açılsın 6 agentlik, bu yıl dördüncüsü 
Gagauziyada açıldı. Onun başına koyuldu 
Valeriy Yanioglu, angısı taa ileri çok yıldır 
işledi başkan yardımcısı.

Bu agentlik yapacek monitoring 
Gagauziyanın problemalarına da hazırlayacek 
proektleri soţial hem infrastruktura uurunda, 
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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 Kayık içinä girip, İisus öbür tarafa geçti da Kendi kasabasına 
geldi. 2 Da Ona döşektä yatan bir yatalaa getirdilär. İisus da, 
onnarın inanını göreräk, yatalaa dedi: «Ey, oolum, girginnän! 
Günahların afedildi». 3 Ozaman kiyatçıların kimisi kendi-
kendinä dedi: «O Allahı kötüleer». 4 İisus da, onnarın 
fikirlerini annayıp, dedi: «Neçin üreklerinizdä kötü işlär 
düşünersiniz? 5 Hem ne taa kolaydır: «Günahların afedildi» 
mi demää osa «Kalk da gez» mi demää? 6 Ama biläsiniz 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 9: 1 - 13:

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

rı eksponattır. Korkêrım, ani entuziast onnarı da kendisinä alacek” (V. Minçev).

HAKİKATIN SESİ

deyni, ani İnsan Oolunun erdä var kuvedi günahları afetmää», - 
sora yatalaa dedi: «Kalk, döşeeni al da evinä git». 7 Da o, kalkıp, döşeeni aldı da evinä gitti. 8 İnsan, bunu görüp, şaştı da saltanatladı Allahı, Ani adamnara bölä 
kuvet verdi. 9 İisus, ileri geçip, Matfey adında bir adamı gördü, angısı harç toplandıı erdä oturardı, da dedi ona: «Ardıma gel», - da o, kalkıp, Onun ardına gitti. 
10 Açan İisus ev içindä sofraya oturdu, çok harççı hem günahker geldi da Onunnan hem üürenicilerinnän barabar sofraya oturdu. 11 Fariseylär, bunu görüp, 
üürenicilerinä dedilär: «Neçin Üürediciniz harççılarlan hem gühahkerlärlän iyip içer?» 12 İisus da, bunu işidip, onnara dedi: «Saa olannara ilaççı diil lääzım, 
ama hastalara lääzımdır. 13 Gidin da üürenin, ne maanası var bu sözlerin: Diil kurban, ama hayır isteerim. Zerä Bän diil dooruları, ama günahkerleri pişmannaa 
çaarmaa geldim.

BİTKİYÄ ETİŞTİK

angıları katılacek Moldovanın naţional ilerlemä topluşuna.
Şindi Gagauziya regional ilerlemesi agentlii aarêêr üç kişi, kim kalacek üç bölümün başında. 

Dokumentleri var nicä getirmää harman ayının beşinä kadar.

Komratta, “Boulevard” kafesında, haftada 
bir kerä, avşam üstü, “İQuiz” intelektual 
oyunu geçiriler. 

Bu oyunu Moldova İntelektual Oyunnarı 
Asoţiaţiyası hem Gagauz Erinin Regional 
İniţiativa Merkezi geçirer. “İQuiz” benzeer 
Rusiyada yapılan “Ne? Neredä? Nezaman?” 
intelektual oyununa, ama biraz başka. Oyunda 
var türlü-türlü temalı 6 raund 10 soruşlan 
herbirindä. 

Soruşlar peydalanêr ekrannarda da okunêr 
bir kerä. Lääzım hızlı bulmaa cuvap da yazmaa onu raundun listesinä. Listelär toplanêr, da 
bitkidä, dooru cuvap verdii hem ona görä okadar punkt kazandıı komandalar belli ediler. İlk 
üç eri kazanan komandalara veriler baaşış, bundan kaarä, can usluluu baaşışı (şokolad) veriler 
en az punkt kazanan komandaya. Oyuna katılêrlar büüklär dä, gençlär dä, küçüklär dä. Kimi 
aylesinnän yada sensellerinnän , var kimi kendi dostlarınnan yada iş yoldaşlarınnan pay alêrlar 
oyunda.

İstenmäz bitkiyä etiştik, 
Küsülü ikimiz dä kaldık 
Hem pek az vakıt geçirdik, 
Ama uzak bir yol da yaptık. 

Nekadar kuvet harcandı, 
Nekadar da laf sölendi, 
Nekadar yaş akıdıldı, 
Geeri sä heptän işttim: “Bitti”. 

Neyä bana bu ceza? 
Kimä ondan fayda? 
Dua ederim Allaha, 
Çevirsin seni bana.

L. Tolmaç


