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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.

‘‘Aydınnık’’ kultura-aydınnatmak 
cümnä topluluu üç yaşında!

‘‘Aydınnık’’ kultura-aydın-
natmak cümnä topluluu orak 
ayının 29-da üç yaşında oldu. 
Bu üç yılda «Aydınnık» sa-
vaştı koymaa bütün kuvedini, 
ani baari biraz doorutmaa ana 
dilimizin durumunu, çalıştı 
üüseltmää sesini önemni so-
ruşlarda.

Bu soruşların arasında ga-
gauzlar saabi çıksınnar kendi 
dilinä, dininä, istoriyasına, 
adetlerinä. Bizim çalışmaları-
mızın büük bir parçası adan-
dı Ay-Boba Mihail Çakirin 
izmetlerinä hem başka Çakir-
lerin yaşamalarının aaraştırıl-
masına. Bunun için 2014-cü 
yıldan beeri biz tiparlêêrız 
hem parasız daadêrız taa 
1907-ci yılda çıkmaa başla-
yan, ama sora Ay-Bobanın 
ölümünnän kesilän ‘‘Hakika-
tın sesi’’ gazetasını.

Bu yıllarda yapılan işlerin 
arasında var uşaklar için dä 
çalışmalar. İki kerä tiparlandı 
uşaklar için dua kiyadı gagauz 

dilindä (toplama 3000 tayna 
kiyat parasız daadıldı). Sıra-
da durêr uşaklar için resimni 
bir kiyat dizisi (Gagauz ço-
cuu Oglan), angısını uşaklar 
yakışacek hem okusun, hem 
resimnerin konturlarını boya-
sın. 2016-ci yılda olêr 100 yıl, 
nicä geçindi prot. Dimitri Ça-
kir, angısı braktı bizä ‘‘Çakir 
soyunun hem aylesinin biog-
rafiya denemesini’’. Onun ha-
tırına da bir kiyat tiparlamaa 
plannêêrız. Bizim proektleri-
miz için bakınız: http://aydin-
nik.org/index.php/proektl-r

Kutlayarak ‘‘Aydınnık’’ CT 
azalarını hem hepsini, kim 
katılêr bizim çalışmalarımıza 
hem yardım eder, dua ederim 
Allahtan saalık, uygunnuk, 
kuvet, annaşmak hem girgin-
nik korumaa bizim idealla-
rımızı. ‘‘Aydınnık karannıkta 
şafk eder’’! Ötää dooru da şafk 
etsin!

‘‘Aydınnık’’ CT başı
Viktor KOPUŞÇU

Panaiyanın İver ikonası adına 
Komrat manastırına lääzım yardım

Çok saygılı kardaşlar hem 
kızkardaşlar!

Bizim doorusaltanatlı ma-
nastırlar hem kliselär asirlär 
aşırı din-moral hem aydın-
natmak merkeziydilär, on-
nar yaradardılar din hem 
soţial temellerini yaşadıımız 
cümneyä hem gençlerä deyni. 
Büünkü gündä, açan gençlerä 
pek lääzımnı din-moral 
terbiedilmäk, bizim manastı-
rımızın kuruluş hem açılma 
neeti – inanımızın kaavileş-
mesi hem doorusaltanatlı hal-
kımızın birleşmesi.

Büük saygıylan danışêrız 
Canabinizä yalvarışlan finans 
hem material yardım için 
Komratta bulunan Panaiya 
Allahıduuduranın İver ikona-
sı adına klisenin düzünmesi 
için hem düzmää deyni mo-
nah korpusunu İverli karı ma-
nastırında, angısının adresi: 
Gagauz Eri, Komrat kasabası, 
Fedko sokaa, 120.

Duaylan hem sevgiylän,

İverli karı manastırın igu-
meniyası

Evfrosinya Uzun
İverli karı manastırın can-

da bobası
Shiarhimandrit İoan Pe-

yoglo
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Aksina çalışardı yaban-
cı memlekttä, zerä kendi 
memleketindä kazanamardı 
para üüretmää çocuklarını 
üüsek okullarda. O bakardı 
bir yaşlı karıyı, yardımcı olar-
dı ona. Onnar ölä uymuştular 
biri-birinä, ani bir-iki aydan 
sora onnar arkadaş gibi ol-
muştular. İhtiar karı annadar-
dı Aksinaya, nicä geçti onun 
yaşaması, küçüklüünü, nicä 
evlendi, nicä büüttü uşakla-
rını. Çalışan karı pek çekärdi 
dikkatını bu annatmalara, ona 
herkerä meraklı gelärdi insa-
nın ömürü. Aksinaya  bu an-
natmalardan taa hızlı geçärdi 
vakıt, sıkılmardı canı, hem 
makar bir parça vakıda o unu-
dardı, ani pek özledi evini 
hem uşaklarını. Bakılan  karı-
nın vardı kendi uşakları, ama 
onnar pek uzakta yaşardılar 
da siirektä gelärdilär dolaşmaa 
mamusunu. Geldiynän da 
gördüynän kendi anasını saa-
lıkta hem raatlıkta, onnar pek 
mutluydular, ani Aksina pek ii 
bakêr onnarın anasını, ortak 
bir dil bulêr onunnnan. On-

nar esap aldılar, ani Aksi-
na esaplı bir karı, akıllı, 
temiz , çok konuşmêêr,  
sorumnu.                                                                       

Bir sıra bakılan karı-
nın uşakları gitmiştilär 
dinnenmää kez kut-
sal erlerä da oradan 
geldiydilär dolaş-
maa anasını. Onnar 
getirmiştilär anasına  
çok baaşış: çiçekli batik, 
şarf, bluza, boncuk, üzük  hem 
başka işlär. Aksina gördü, nicä 
yaşlı karıcık  pek sevindi bu 
başışlara.

– Aksina, biz sana da ge-
tirdik baaşış. Bileriz, ani sän 
ortodoks hristianıysın, da ge-
tirdik sana o ayozlu erlerdän 
bir kruçacık, – uzattılar onnar  
Aksinaya bir küçücük paket 
“hediyeylän”. 

– Ama bak, satıcı bir ihtiar 
adam söledi, ani kruça ayozlu. 
Kullan kruçacıı, salt boynuna 
onu diil lääzım asmaa.

Aksina şükür etti onnarı 
da, alıp paketi, gitti kendi oda-
sına. O koydu paketi dolabın 
üstünä, ama açmadı onu, zerä 

onun vardı çok işi. “Avşam 
üstü görecäm, nesoy kruça-
cık”, – kararladı Aksina.

Bitirdiynän işleerini, izmet-
çi karı girdi odasına da aklına 
getirdi o paketi baaşışlan. Açtı 
onu da çıkardı içindän bir par-
füm şişesi. Koktu onu, duydu 

yaban gülün kokusunu. O 
koku onun aklına getir-
di kendi evini, angısının 
dolayını doluydu güllän. 
Karı derindän çekti so-
luunu, bu koku onu dal-
galattırdı. Paketin içindä 
taa nesä yuvarlanardı, 
da Aksinanın aklına 
geldi, ani o taa görmedi 
kruçacıı. O soktu elini 
paketin içinä da çıkardı 

bir yaklaşık beş santimetraya 
bir taş kruça. O aardı, hem 
rengindän belliydi, ani yapılı 
mermerdän, zerä onun kenar-
ları diildi pek düz. Taa yakın-
dan baktıynan, karı gördü, ani 
kruçacıkta vardı çizili yazılar. 
Bir laf “ana”, ama ikinci lafın 

maanasını Aksina annamadı. 
O çevirärdi elindä o kruçacıı 
da annayamardı bir iş, ne var 
nicä onunnan yapmaa. “Bana 
ev saabileri dedi, ani koyma-
maa bu kruçacıı boynuma, 
ama nasıl var nicä bölä aar işi 
asmaa boynuya? O diil altın 
yada gümüş, bölä aar hem sert 
işi kimsey taşımaz boynusun-
da”, – gülümsedi karı kendi-
kendinä.  “Taa ii boncuk 
veräydilär. Bu kruça bana ge-
reksiz bir predmet. Ne boynu-
na asasın, ne dä duvara. Ata-
yım onu çöpä mi?” – düşündü 
üzgün karı. Ama biraz küçük 
zaman geçtiynän, utandı ken-
di yannış düşünmeklerindän. 

Ötesi 2-ci sayfada

Taştan kruçacık
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

Harman ayının 19-da Eka-
terina Jekova GagauzMedia 
portalında yaptı bir programa, 
angısına teklif etti Petri Paşa-
lıyı, Todur Marinogluyu, İrina 
Rişilänı hem beni. Programa-
nın teması gagauz dilinin şko-
lada durumu içindi.

Saa olsun saygılı Ekaterina 
Jekova teklif için. Burada da 
isteerim tekrarlamaa birkaç 
tezis, angılarını söledim prog-
ramada:

1. Gagauz dilinin duru-
mu 30 yılda (1986 şkolalarda 
başlandı üürenilmää gagauz 
dili) çok diişti, küçük uşak-
ların çoyuna bu artık geler 
nicä yabancı dil, ama şkola 
programaları kalêr hep ölä 
— nicä ana dil programaları. 
Bunun için çıkêr çok zorluk 
hem problema. Çıkış: ya şko-
la programalarını hazırlamaa, 
ani gagauz dili üürenilsin nicä 
yabancı dil (ozaman lääzım 

yok etmää bütün avtonomiya-
nın önderciliini, bakannık ko-
mitetini dä, deputatları da), ya 
yapmaa ölä, ani bu dil olması 
uşaklara deyni yabancı dil.

2. Gagauziyada lääzım ol-
sun makar bir şkola, neredä 
baari 1-4 klaslar üürenecek 
gagauz dilindä, bu durumda 
hepsi görecek, ani gagauz dili 
programası işleer islää hem 
uygun.

3. Komrat universiteti 
lääzım hazırlasın jurnalistleri 
hem çeviricileri, angılarında 
olacek diplomnarında gagauz 
dili. Gagauziyaya diil lääzım 
üüredici gagauz dili hem litera-
turası derslerindä (gagauz dili 
hem literaturası üüredicileri-
nin orta yaşları 42 yaş), gagauz 
dili, ders olarak, lääzım okun-
sun başka zanaatlarda da.

4. Üüretim kanonundan, 
angısı diil çoktan kabletti Halk 
topluşu, lääzım çıkarılsın o stat-
ya, angısına görä gagauz dilini 
üürenecek sade gagauz uşakları 
(diil belli, neyä görä annayacek-
lar, kim gagauz uşaa).

5. Gagauz dilini kurtarmaa 
deyni, lääzım taa çok işlesin 
devlet dışı sektor, kurulsun 
cümnä toplulukları, volontör 
işi olsun.

www.kopuzsesi.com
Viktor KOPUŞÇU

Çeketmesi 1-ci sayfada
“Nasıl var nicä atmaa kru-

çayı, açan o bizim dinin teme-
li? Çıkêr, ani te onnar, kim ver-
di bana bu kruçayı, onnar taa 
pek sayêr benim dinimi, zerä 
sandılar, ani bana deyni o paalı 
bişey. Hem kruçada taa üstünä 
yazılı bir en paalı hem ayozlu 
laf – ‘ana’”, – Aksina  başladı  
kendi-kendinä üfkelenmää. O 
aldı kruçacıı elinä, öptü onu 
da aklınca dedi: “Prost et beni, 
Allahım, ani bän taa biraz da 
sıbıdaceydım senin kruçanı”. 
Aksina koydu kruçayı jaketı-
nın cöbünä da yattı uyumaa, 
ama çok vakıt uyamadı.

Geçti bir parça vakıt, da 
Aksina çıktı izinä. O kasaba 
merkezinä gitti diil ilk sefer, 
orada bir tükända çalışardı 
onun kendi küüyündän ar-
kadaşı. Onnar annaştıydılar 
birerdä gitmää panayıra alış-
veriş yapmaa. Merkez bulu-
nardı uzak Aksinanın çalıştıı 
erindän, da o trafiin beterinä 
geç  etişti orayı. İndiynän av-
tobustan, Aksinaya geldi, ani 
tükäna dooru gitti. Ama o şa-
şırdı yolu da  bulamardı o so-
kaa, neredäydi o tükän. Karı 
tanıyamardı eri, cöp telefonu 
onda yoktu, ama o hep hızlı-

ca  dolanardı yapıların 
arasında da savaşardı 
tanımaa o sokaa, angısı 
ona lääzımdı. 
O dar sokak-
lar labirint gibi 
dolaştıydılar, da 
Aksina  gidärdi 
onnarın ara-
sında umutlan 
razgelmää o 
tükänın üstünä. 
O haylicä do-
landı oyanı-
byuanı. Karı  
esap aldı, ani 
dolay oldu ala-
ca karannık, hava 
serinnedi, başladı tutuşmaa 
şafklar. İnsan sokaklarda azal-
dı. Birdä onu bir korku kavra-
dı: yalnız yabancı memlekettä, 
kaybeldi bu büük, karımcalık 
gibi dolu insannan kasabada,  
geç oldu, bilmeer, nasıl geeri 
da dönmää. Yaklaşmaa da sor-
maa birkimseyä yardım – belli 
olacek , ani o yabancı, yalnız, 
razgelär kötü insana.

Aksina hep durgunmardı, 
dolanardı bu sokaklarda, ani 
göstermemää kayıp olduunu. 
Havalar güzleştiydi. O pek 
üşüdü, dişleri başladı urmaa 
biri-birinä. Dünnä dolayında 

ona görünärdi karannık, suuk, 
korkuducu. “Kim ne te bölä 
kaybeler insannar, da sora 
onnarı bulamıylar”, – düşün-
dü karı da taa pek korkuttu 
kendisini hem  duydu, ani en 
pek onun üşüdü elleri. O sok-
tu ellerini jaketın cöbunä. Sol 
eli cöbündä ilişti neyäsä, aldı 
onu aucuna – o taş kruçacık-
tı. Aksina sıkıca kavradı onu 
elinnän, sansın sevindi, ani o 
diildi yalnız. Karı şaşırdı şaş-
maktan: kruça sıcaktı! O sıcak 
ilkin yısıttı onun elini, sora 
daaldı bütün güüdesinä. Aksi-
na  duyardı, nicä sıcak daalêr 

damarlarına. Bölä hoş 
sıcak o seftä duydu, 
sansın onun güüdesini 

yısıttı mamunun 
yalpak  dokun-
ması. O yısındı, 
raatlandı, şen-
nendi. Kruça-
dan hep gelärdi 
sıcak, o yısıdar-
dı içini, verärdi 
kuvet yorgun 
karıya. Bakın-
dı dolayına. 
Onun önündä 
örüyärdi bir sa-

kat adam, o pek 
topallardı. İçindän 

geldi bir ses gibi: “Yaklaş da 
İstä bu kişidän yardım,  kork-
ma, o olacek sana yardımcı”.  
Karı yaklaştı o adama da biraz 
korkak annattı, nesoy tükanı 
o aarêêr da bulamêêr. Adam 
esap aldı, ani karı “heyecan-
nandı”, ama o annadı onun 
sorduunu da söledi, ani tükan 
diil pek uzakta. “Benim dä 
yolum oyanı dooru düşer, siz 
gelin benim ardıma, bän sizi 
oraya götürecäm”, – “sakinneş-
tirdi” adam da, topallayarak, 
hızlı-hızlı başladı gitmää. Ak-
sina kaçaraçık gidärdi onun 
ardına, onda başka hiç bir yolu 

oktu. On-onbeş minuttan sora 
onnar etiştilär o tükana. Aksi-
na şükür etti adama da uzattı 
ona para, ama adam istämedi 
almaa parayı.

– Bişey diil, – dedi adam 
da, adayıp ii günnêri, topalla-
yarak, gitii ileri dooru.

Çok vakıt sora Aksina hep 
düşünärdi bu olayı. Başladı 
taa sık dua etmää. O kruçacıı 
herkerä taşıyardı yanında, o 
oldu ona deyni pek paalı. Karı 
duydu Allahın büük kuvedi-
ni, onun sevgisini, ani yısıdêr 
taşları. Annadı bir iş, ani kru-
çanın kuvedi diil altın ya da 
gümüş, sedef ya da almaz ol-
duunda, diil onun büüklündä 
ya da küçüklüündä, ama 
gerçektän kaavi inanda. Senin 
içindä varsaydı Allah, o seni 
bulêr, olêr destek, o kurtarêr, 
düşsän dä – kaldırêr. Onun 
kuvedi bayırlarda, taşlarda, 
sularda – hererdä. Salt lääzım 
inanmaa, bir sıra da pişman 
olmamaa bu inanda. Ozaman 
o ayırmayacek seni kendi 
sürüsündän. Bir küçük par-
ça taşçaazdan da gösterecek 
sana kendi gücünü hem sev-
gisini.

Aleksandra KRİSTOVA

Taştan kruçacık
(devamı)

Kristina Koçan, monah Kosmas, Aleksandra Kristova

NEÇİN GİRMÄÄ                   BİR MANASTIRA?
Taksi durdu manastırın 

kapuları önündä. Yaz günüy-
dü, üülendän sora. Gök bu-
lutsuzdu. Kırdan esärdi bir 
lüzgercik. Manastırın kapuları 
büük hem altın boyalıydı bir 
ikonastas gibi. Taksidän çık-
tı bir kız, adı Paraskeva, irmi 
sekiz yașında. Gözäl kızdı, 
ama gözleri çok aalayan kızın 
gözleri gibiydi. Gülümsämedi. 
Taksidän yavaș çıktı nicä bir 
insan, ani pek yorgundur. 
Kolsuz bir biyaz bluzaylan gii-
yimniydi, önündä yarım-açık. 
Kısa fıstası vardı, sarı-kırmızı 
çizgili hem dä kırmızı renkli 
üüsek ökçeli emeniylän. Ka-
fasına koyduydu kocaman 
bir batik, çiçek hem kelebek 
resimnerinnän. Batik örttü 
onun omuzlarını da. Görün-
dü nicä bir kukona, batiktän 
kaarä, angısı ihtär karının 
batiinä benzärdi.

Taksi gitti, ama Paraskeva 
kımıldamadı. Orada kaldı di-
kili. Derin soluk çekti. Baktı 
kapuya, taa uzakta bulunan 
yapılara da taa bir soluk çekti. 
“İslää, – söledi kendi-kendinä, 
– ama ne söleyecäm onnara?” 
Bitkidä açtı kapuyu da girdi.

Sol tarafta gördü gözäl bir 
mozaika, Allahıduuduran 
Mariya. Mozaikadan așaada 
bir skemnedä kedi uyuyardı. 

Biyaz hem turuncu renkli ke-
diydi. Kedi kaldırdı kafasını, 
açtı bir gözünü, kıza baktı bir 
moment da kapadı genä gö-
zünü. Paraskeva gülümsedi 
biraz.

Bakındı dolayına. Hepsi 
yapılar süt-maavi boyalıydılar, 
gök gibi. Klisedä vardı yaldızlı 
örtü. Klisenin yanında bulu-
nardı bir kısa çan kulesi, süt-
maavi boyalı bașka yapılar gibi, 
ama vardı altın renkli yıldızlar 
da. Ayak yolları hep taștan ya-
pılıydılar. Vardı çok aaç: çam, 
meșä, defnä. Paraskeva oturdu 
defnä aacının gölgesindä bu-
lunan bir skemneyä. “Nekadar 
usluluk var burada”, – söledi 
kendi-kendinä.

Geçti bir genç kızkardaș. 
“Hoș geldiniz”, – dedi Paras-
kevaya.

– Hoș bulduk, – cuvap etti 
Paraskeva așaalı seslän.

Geldi invalid koläskasında 
oturan bir ihtiar monahinä. 
Onu itirärdi bir genç 
kızkardaș.  İhtiar monahinä 
selämnedi Paraskevayı. Paras-
keva ona geeri seläm verdi.

– Acaba siz igumeniyasınız 
mı? – sordu Paraskeva.

İhtiar monahinä güldü.
– Yok! – dedi. – Ban salt 

ihtiar günahkerim, ani bura-
da yașêêrım, Allaha șükür. – 

Düșündü bir moment. – Ne-
çin sorêrsın, kız?  Sän laazım 
lafedäsin mi onunnan?

Paraskeva salladı kafası-
nı “da”.  “Da, – söledi, – var 
çok zeet benim yașamamda. 
Bilmeerim, ne yapayım 
kendimnän. Bekim, lääzım 
monahinä olayım, bilmeerim”.

İhtiar monahinä diidi 
onun elinä. “Kahırlanma, – 
dedi. – Hepsi islää olacek. 
Sade inan Allaha. – Baktı genç 
monahineyä. – Bulalım igu-
meniyayı, lafetsin bu zavalı 
kızlan”.

Gülümsedi Paraskevaya. 
Gittilär.

Geçti bir monahinä elli 
yașında. Gelärdi bașçadan. 
Elindä tutardı bir sepet. Sepet 
içindä vardı patlacannar hem 
hıyarlar.

Paraskeva sa bekledi. Bak-
tı yapılara. Taa üüsek klisenin 
örtünün altında vardı yuva-
lar. Kırlangaç gidärdi-gelärdi, 
getirärdi imäk ușaklarına.

Etiști igumeniya. Etmiș se-
kiz yașındaydı, kısa boylu hem 
incä. Oturdu skemneyä Paras-
kevanın yanına. “Hoș geldin. 
Bana söledilär, ani musaafir 
gelmiș. Bän yardım edärdim 
yıkamaklan, ama braktım da 
geldim”.

– Siz ruba yıkêêrsınız mı? – 
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44. ATEŞ DÜŞTÜÜ ERDÄ 
YANAR.

Açan birkimseyin başına 
geler bela, hepsindän pek o 
insanın ürää yanêr. Aalemin 
var nasıl canı acısın bu insana, 
ama hep okadar en büük acı-
yı, en derin kahırı çeker insan 
kendisi. 

 Türk.: Ateş düştüğü yeri ya-
kar.

45. AVŞAMKI ÜFKEYİ SA-
BAAYA BRAK, AVŞAMKI İŞİ 
– BRAKMA.

İnsan üfkelendii zaman var 
nasıl yanılsın – aalemi azar-
lasın, kendisinä zarar yapsın. 
Ertesi sabaa pişman olacek, 
ama naafilä! Onuştan taa ii 
lääzım zapetmää kendini, us-
landırmaa, sora pişman olma-
maa deyni.

Ama bir işi varsa nicä 
yapmaa avşamdan, onu diil 
lääzım brakmaa sabaaya, çün-
kü ertesi günü var nasıl çıksın 
başka bir iş, taa tecil. Avşamkı 
iş sä kalabilir geeri, ona vakıt 

etişmeyäbilir.
Türk.: Akşamki öfkeyi sa-

baha bırak, akşamki işi sabaha 
bırakma.

46. AYAK YOLUNA 
GİTMÄÄ DEYNİ, BEYGİRİ 
DAMDAN ÇIKARMIŞ.

Var insannar, ani bir küçük 
işi yapmaa deyni, büük ha-
zırlık yapêrlar. Aklıma gelän 
örnek: kendini pek sevän kız, 
yol aşırı lafkadan tuz-ekmek 
almaa deyni, yıkanêr, taranêr, 
üzünü-gözünü boyêr, dufile-
ner, en gözäl tutmalık rubasını 
giiyer.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== 

NEÇİN GİRMÄÄ                   BİR MANASTIRA?
sordu Paraskeva.

İgumeniya gülümsedi.  
“İgumeniyayım, ama mona-
hineyim dä. İș islääydir. Biz 
deeriz, ki iș ayozlu, Allahtan 
iisözlü. İșlän dua ederiz. El-
betki, bän yardım ederim tür-
lü ișlän”.

Bir pauza yaptı. “Ama sölä, 
kızım, neçin geldin dolașmaa 
bizi?  Bana söledilär, ki istedin 
lafedäsin benimnän”.

Uzun vakıt Paraskeva cu-
vap etmedi. Bitkidä derin 
soluk çekti. Bakıșını tutardı 
așaada.

– Bilmeerim, matușka. 
Yaşamam pek zordur. Hiç 
bulamêêrım kendimä er, 
neredä olacek usluluk canı-
ma. Bulamêêrım bir çocuk, 
angısı olacek islää kocam, zerä 
çoyu çocuklar bu günnär diil  
centlemen. Yok yavklum, ama 
anam hep bana sorêr, neçin 
taa diilim evli, da bıktım onun 
sorușuna. Hep mutsuz geze-
rim. Hep kahırlanêrım. Ak-
lım hep karışmalıklan dolu. 
Düşünerim, ki, bekim, lääzım 
gideyim manastıra, çünkü 
yașamam okadar bașarısız.

– Hmmm… – dedi igu-
meniya. – Nedir senin adın, 
kızım?

– Paraskeva.
– Aha! – cuvap etti igu-

meniya. – Benim adım Reve-
kaydır. Paraskeva gözal addır. 
Bilersin mi ayoz Paraskevanın 
yașaması için?

– Yok. Hiç okumadım.
– Ah, kız, oku, hem dä dua 

et ayoz Paraskevaya. Sor ona, 
ne düșüner. O dua eder senin 
için. Tanıdın onu, diil mi do-
oru?”

Paraskeva lafetmedi.
İgumeniya devam etti. “Da, 

Paraskeva gözäl addır. Grek 
dilindändir. Greklerdä cumaa 
günü paraskevaydır. Demäk 
‘hazırlık’. Ölä sölä bana, hazır-
sın mı, Paraskeva?”

Paraskeva bașka lafetmedi. 
Kaș çattı.

Kızın gözleri sansın bir 
moment patlayaceydılar aa-
lamaa. Așaa baktı. “Bilmee-
rim, – cuvap etti așaalı seslän. 
– Annamêêrım, nesoy iș 
sorêrsınız. Hazırım ne yap-
maa?”

İgumeniya gülümsedi. 
“Bilmeerim, kızım. Hazırsın 
mı yapmaa bir iș? Kayılsın 
mı yapmaa bișey? Söledin, 
ki aklında var çok karışma-
lık. Kaçêrsın mı türlü iștän? 
Kaçêrsın mı dünnedän? Be-
kim, bilersin, nesoy iștän 
kaçêrsın, ama bilersin mi, ne-
soy ișä yaklașêrsın? İsteersin 

mi yașayasın, nicä biz yașêêrız 
burada, hazırsın mı yapmaa 
onu ya da sade kaçêrsın bașka 
iștän mi?”

Paraskeva soluk çekti. Bak-
tı așaa. İki-üç kerä savaștı 
çekmää fıstasının eteeni taa 
așaa.  Matușka Reveka gü-
lümsedi. “Bizdä hiç yok ölä 
problema bizim rubamızlan”, 
– dedi.  Paraskevanın suradı 
kırmızıya döndü.

Matușka Reveka gülümsedi 
genä. “Sorêrım zor soruș mu, 
mari kız? – Diidi onun elinä.  
–– Kahırlanma. Ama hep is-
teeriz, ani bir kız islää bilsin, 
neçin isteer olsun monahinä. 
Nasıl bän gördüm benim 
yașamamda nicä monahinä, 
on kızdan, ani gelerlär bizä, 
bir kalêr. Haydi, sölä. Açan bir 
kız, demeerim sän, ama bir kız, 
açan isteer olsun monahinä, 
neçin isteer? Ne deersin? Ne 
düșünersin? Nesoy sebep var 
kızın üreendä açan ölä karar 
eder?”

Geçtilär bașçadan, neredä 
iki genç monahinä ișlärdi. Ça-
lardılar așaalı seslän käämil 
garmoniyaylan. Geçti taa bir 
monahinä. “Nekadar gözäl 
güllärdir bu yıl! – dedi. – Da, – 
cuvap etti iki monahinenin bi-
risi, – biz yaptık bizim küçük 
ișimizi, Allah verdi islää yaa-
murunu, da böceklär imedilär 
onnarı”.

Matușka Reveka döndü o 
monahineyä. “Var mı nasıl 
sorayım sana bir iș? – sordu. 
– Elbetki, diil benim için, ama 
musaafirimiz için”.

– Elbetki, matușka, – cuvap 
etti genç monahinä. – Sorun.

Matușka gülümsedi. “Tä 
sorușum: neçin sän geldin 
bizä monahinä olmaa?”

– Aha! O kolay soruştur. 
Açan dünnedäydim, haftada 
çok kerä gidärdimm kliseyä, 
çünkü sevärdim slujbaları. 
Dolaştım manastırı çok kerä 
da pek beendim onu, neyi 
gördüm, ki monahinelär biri-
birini severlär burada. Geldim 
olmaa monahinä, çünkü iste-
dim üürenmää, nasıl sevmää, 
nasıl sevmää Allahı hem in-
sannarı.

Matuşka Reveka hem Pa-
raskeva gezdilär manastırda 
başka erleri. Lafetmedilär, ama 
sessizliktä gezdilär. Etiştilär 
geeri skemneyä. Matuşka 
oturdu. “Otursana”, – dedi Pa-
raskevaya.  Uzun vakıtta lafet-
medi. Gülümsedi biraz da çe-
ketti lafetmää.

– Bakalım, var mı nasıl sän 
söleyesin bana biraz kendin 
için?

Paraskeva salladı kafasını 
“da” maanasında.

– İslää, dedi matușka Reve-
ka. – Acaba bilersin mi, İisus 
kimdir, hem dä ne yaptı O bi-
zim için?

– Umm, – dedi Paraskeva.
– Ozaman sanêrım, ki bil-

meersin Onun anası için, ne 
dä ayozlar için.

Paraskeva așaa baktı.  
“Prost edin beni”, – söledi.

Matușka Reveka gülümse-
di. “İslääydir, kızım, – cuvap 
etti. – Kahırlanma. Yavaș-
yavaș üürenecän. Bölä ya-
pacez. Gidecän kliseyä, de-
yelim ilkin haftada bir kerä 
pazar liturgiyasına. Sora, açan 
isteyecän gidäsin taa sık, islää 
olacek. Ama șindi o islää ola-
cek. Bulușsana popazlan. Sor 
ona dua için da yap nicä o 
deer. Oku Bibliyayı. Sor popa-
za Bibliya için da”.

– Nasıl giinecäm? – sordu 
Paraskeva. – Monahinä gibi 
mi?

Matușka güldü. “Mari 
kız, bän yollandırêrım seni 
geeri dünneyä. Olmayacan 
monahinä. Diil șindi. Giin 
nasıl isteersin. Bän diilim 
moda gidı. – Taa bir kerä gül-
dü. – Ama artık bilersin bir 
iș. Bilersin, ani giinersin nicä 
giinersin, zerä hodulsun, hem 
dä beenmeersin o hodul duy-
gusunu. Bän bilmeerim ruba 
için, moda için. Hepsi rubala-
rım biri-birinä benzeer. Seslä 
kendi üreeni”. – O hem Paras-
keva güldülär.

– Paraskeva, annêêrım, ki 
senin yaşamanda var prob-
lema. Gel burayı, açan iste-
ersin, nicä musaafir, da bän 
lafedecäm seninnän. Bekim, 
barabar var nasıl çözelim 
problemalarını. Hem, bekim, 
birkaç yıldan sora isteyecän 
olasın monahinä, zerä se-
versin Allahı, zerä seversin 
kızkardașları, ani yașêêrlar 
bu manastırda, ama diil 
nicä isteersin kaçasın senin 
problemalarından, anna-
dın mı? Manastırımızda var 
mutlu monahinelär. Hepsi-
miz sevineriz. İșittin, nasıl 
kızkardașların sesleri öterlär, 
gözäl kuș gibi, açan ișleerlär. 
İsteeriz, eni kızlar bizim kadar 
mutlu olsunnar. Açan hazır 
olacan, bekim, o gün gelecek 
Allahın yardımınnan, ozaman 
gel geeri burayı monahinä ol-
maa. Annadın mı?

– Da, annadım, – cuvap etti 
Paraskeva. – Ko gelsin o gün.

– Allahın vakıdında, kızım, 
diil bizim.

Monah Kosmas

Ay, Petiş, Petiş!
- Ay, Petiş, Petiş, draginkucuum,
  Gelsänä imää, draginkucuum.
 
- Ey, bulü, bulücuum, yok vakıt, bulücuum,
  Haydar kulaanda arpa gevredi.
  Ey, bulü, bulücuum, sän bana diilsin bulü,
  Sän bana, bulü, bir anaysın.
 
En geeri oturmuş, en illeri kalkmış,
Petiş koşmuş çakalları.
Üç kerä dönmüş, dönämemiş,
Gün duusunda da bir lüzgär kopmuş.
Çorlannarı da er üzündän almış,
Herersi da toz-duman olmuş.
Çaladakı çakal ürkmüş,
Haysadakı evä gelmiş.
Portanın önündä üç kerä kişnemiş,
Petiş ozaman bir lafçaaz sölemiş:
 
- Ey, bulü, bulücuum, sän bana diilsin bulü,
  Sän bana, bulü, bir anaysın.
  Alasın, bulücuum, payın bu başından,
  Çıkasın, bulü, öbür başından.
  Ayırasın oniki başak,
  Al garuslan da sarasın.
  Oniki dostuma da veräsin.
  Tabudumu da altın sarasın.
  Beni da, bulücuum, gecä gömäsin.
  Neredän geçecäm, aydınnık olsun.
  Petişi da gecä gömmüşlär,
  Neredän geçmişär, aydınnık olmuş,
  Genç kızlar da pek aalarmış.
 
Türküyü çalardı avdarmalıyka Kristova Varvara Niko-

layevna, 1923 yılın  duuması.

Topladı Aleksandra Kristova

= GAGAUZ FOLKLORUNDAN =
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KISA HABERLÄR
“Aydınnık” cümnä kuruluşu tiparladı uşak-

lara deyni eni kiyat, angısının adı “Oglan masal 
okuyer”. Bu kiyat girer bir seriyaya “Gagauz ço-
cuu Oglan”, yazêr kendi saytında kopuzsesi.com 
“Aydınnık” başı Viktor Kopuşçu.

Bu kiyatların özellii olacek, ani orada toplu 
hem gagauz masalları, hem gözäl resimnär, hem 
o resimnerin konturları boyamak için. Ki uşaklar 
da okurkan, pay alsınnar o büülü dünneyä anna-
makta.

Kiyadın tiparlanmasında pay aldı sponsorlar, 

Harman ayının 22-dä 2016-ncı yılda 
Gagauziyanın M.Maruneviç adına Bilim-
aaraştırma merkezinin bilim bibliotekasında 
geçti tombarlak masa aşaadakı temaya 
görä: “Mina Kösenin poetika yaratması”. Bu 
toplantı adlandı peetçiyä, folkloru bilän hem 
toplayan insana, “Bucaktan seslär” literatura 
toplumunun avtorların birisinä, Mina 
Vasilyeviç Köseyä, angısı Komrat dolayının 
Beşalma küüyündä duudu.

“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.

14 Ozaman İoanın üürenicileri geldilär Ona da dedilär: 
«Neçin biz hem fariseylär çok oruç tutêrız, ama Senin 
üürencilerin oruç tutmêêrlar?» 15 Da İisus dedi onnara: 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 9: 14 - 31:

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

ama kim o sponsorlan - organizatorlar belli etmedi. Resimneri hazırladı dizayner Olga Stamova.

HAKİKATIN SESİ

«Acaba olur mu kahırlansın düüncülär, açan onnarın yanında güvää bulunêr? Ama gelecek günnär, açan güvää onnardan alınacek, da ozaman oruç tutaceklar. 16 
Kimsey eski rubaya eni bezdän yama koymaz, zerä eni dikilmiş bez rubadan kopacek, da delik taa büük olacek. 17 Hep ölä eni şarap da eski tulumnara koyulmaz, 
zerä tulumnar patlar, da hem şarap da akar, hem tulumnar da zän olur, ama eni şarap eni tulumnara koyulur, da ikisi da korunur».

18 İisus bunnarı sölärkän, bir zaabit Ona yaklaştı da, baş iildip, dedi: «Benim kızım öler. Gel da elini onun üstünä koy, da o yaşayacek». 19 İisus, kalkıp, 
üürenicilerinnän onun ardına gitti.

20 Da oniki yıl kanaması olan bir karı, ardından yaklaşıp, Onun rubasının kenarına dokundu. 21 Zerä o kendi-kendinä deyärdi: «Sade Onun rubasına dokunsam, 
alışacam». 22 İisus, dönüp, onu gördü da dedi: «Girginnän, kızım, inanın seni kurtardı!» - da karı osaat saa oldu.

23 İisus, zaabidin evinä geldiynän, kavalcıları hem şamata edän kalabalıı gördü. 24 Da onnara dedi: «Buradan çıkın, zerä kız ölmedi, ama uyuyer» - da Onu 
gülmää aldılar. 25 Açan insan dışarı çıkarıldı, İisus, içeri girip, kızı elindän tuttu, da kız kalktı. 26 Bunun için haber bütün o dolaya daaldı.

27 İisus, oradan ileri gidärkän, Onun ardına iki kör gidärdi, baararak: «Ey, David oolu İisus, hayırla bizi!» 28 Da evä geldiynän, körlär yaklaştılar Ona, İisus onnara 
sordu: «İnanêrsınız mı, ani Bän bunu yapmaa kuvetliyim?» - onnar da Ona dedilär: «Belli, ey, Saabi!» 29 Ozaman İisus, gözlerinä dokunup, dedi: «İnandıınıza görä 
olsun sizä». 30 Da onnarın gözleri açıldı, da İisus onnara sıkıca dedi: «Bakın, kimsey bunu bilmesin». 31 Onnar sa, çıkıp, bütün o erdä Onun için haberi daattılar.

Bu toplantının işlemesinä katıldılar: Gagauz Respublikasının Prezidenti Stepan Topal, 
Gagauziyanın kultura hem turizma Genel Müdürlüünün müdür yardımcısı Dimitri Furtuna, 
Komrat Devlet Universitetinin üüredicileri, Gagauziyanın M.V. Maruneviçin adına Bilim-
aaraştırma Merkezinin çalışannarı, Beşalma küüyü muzeyinin temsilcileri, M.K. Atatürkün 
adına bibliotekasının direktoru, Komrat Devlet Universitet bibliotekasının direktoru, soțial hem 
politika temsilcileri, Masa İnformațiya Kolaylıklarının temsilcileri.

Serbest diskusiyada peetçiyi islää hem yakından bilän katılannar aklılarına getirdilär onun 
yaşamasının meraklı momentlerini, o nvakıtları, açan gagauz literaturası ancak kuvedä girärdi.

Tombarlak masasının sonunda bir rezolüțiya kabul edildi:
• hazırlamaa hem geçirmää gagauz literaturasının anılmış kişilerinä adlanmış konferențiyasını;
• her yıl geçirmää Mina Kösenin hem başka da gagauz peetçilerin hem yazıcıların tiparlanmadık 

yaratmalarına aaraştırmaları hem onnarı hazırlamaa tipardan çıkarmaa;
• gagauz literaturasının anılmış kişilerinin yaratmalarına gençlerin arasında propaganda 

yapmaa hem temetika yaratmak yortularını geçirmää.

Harman ayın 30-da Komratta Atatürk 
bibliotekasının aulunda Atatürk büstü açıldı. 
Bu gündä Türkiya Respublikası kutlêêr 
Enseyiş yortusunu.

Açılışa katıldı Türkiya büükelçisi 
Mehmet Selim Kartal, GHT başı Dimitriy 
Konstantinov, TİKA koordinatoru Canan 
Alpaslan, Bakannık Komitetinin azaları, 
yazıcılar hem Komrat yaşayannarı.

Türkiya büükelçisi söledi, ani Atatürkün 
ideyaları taa bitkiyä kadar tamannanmadılar, 

diil sade Türkiyada, ama bütün dünnedä dä. O şükür etti gagauz halkına, ani gagauzlar yardım 
ederlär Atatürkün anılmasını diveçä kauşturmaa.

Duumuş uşak ii gündä,
Kabletmiş baaşış – ömür:
Olsun fayda dünnedä,
Kimnerä insan denir.

Bitmeer adamda zaamet.
Zaamet – bir ateş koru.
Yaşamak – o büük kısmet,
Süündürmeylim biz onu!

Süündürmeylim, adamnar,
Büük kısmetin korunu!
Bizdä karı, uşak var –
Al, öp küçük oolunu.

Ko sevinsin uşacık 
Bobaya, anasına.
Güllär içinä açık
Doyamasın solumaa.

Herkerä gün şılasın,
Elleri koksun topraa,
Hayırlı çöşmä yapsın,
Dolu olsun hem sofra.

V. Filioglu


