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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.

NASIL TATAR-KIPÇAKTA GENÇLÄR BULUŞÊRLARBüünkü günnerdä başladı 
gençlerin adetleri diişilmää, 
ama bän annadacam, nası 
etiştirdim gençlik adetlerini 
te o zamannar, açan kendim 
başladım delikannılık sürmää. 
Bekim, bu işlerdä etnografiya 
bilgisi bulur bir meraklı taraf 
kendinä deyni.

Kışın buluşmak kolay 
sidänkalarda. Bütün kola-
da orucu kızlar oturêrlar 
içerlerdä sidänka. Herbir 
maaledä bulunêr ya bir dul 
karı, ya bir semya, neredä yok 
uşak yaki taa az uşak. Orada 
avşamnen toplaşêr o maalenin 
kızları: giiyimni gözäl geniş 
çukmannarlan, dartılı türlü 
şalinkalarlan, yanaklarında 
birär çiçeklän, peliklerindä 
gözäl şiritlärlän.

Belli bişey, herbir kız, hem 
taa sonunda, açan o delikannı, 
isteer nası-nicä gözäl olsun. 
Evellär kimisi bu uur için kul-
lanardılar suratlarına deyni 
yaa, kimisi pudra, kimisi kı-
zıllık. Kimä ne yakışardı. Ki-
misi hiç bişey kullanmazdılar, 
diil ani onnara hepsi gözellik 
tarafı etişer deynä, ama uta-
nırdılar bu işi kullanmaa. Ölä 
kızlara ihtärlar deyärdilär: 
“Pek utancak, mari, belli, ani 
ana-boba elindä”. Ama kär tä 
bu en utancalar da utanıp-uta-
nıp savaşardılar azbuçuk gözäl 
görünsünnär. Urumun Tanas-
ların Kati, deerlär, sidänkaya 
gideceykän, maasuz fırına 
karşı durarmış, yanakları kı-
zarsınnar deyni. Yazın su-
ratı yanmasın deyni, kızlar 
çemberlerinnän sarınardılar, 
papşoyları kazardılar kapalı 
suratlarlan.

Deyecez, ki sidänka toplaş-
tı, kızlar gelerlär işinnän, an-
gısı rökesinnän, angısı tante-
lasınnan, angısı kukalarınnan, 
angısı iinesinnän. Doz-dolay 
patlarda – gençlär. Evin çor-
bacıykası oturêr taa öteedä, 
kümbet boyunda. Varsaydı 
içerdä adam, o uyuyêr saklı-
da soba üstündä, yapêr ölä, 
ani pek-pek  görünmesin da 
bozmasın gençlerin sevdalık 
işlerini. Herkez işini yapar-
kan, drujkalarınnan nesä la-
feder. Belli-bişey, taa çok te o 
çocuklar için, ani tä-tä lääzım 

gelsinnär. 
Geçmeer çok ara, girer içe-

ri çocuklar. Onnar elleşerlär 
kızlarlan, ama ev saabi  yaşlı 
insansaydı, onun elini öperlär. 
Sidänkada oturan kızlar 
bilerlär, angısına kızlara geldi 
bu çocuklar, da biraz lafa dur-
dukçan, sora çocukları teklif 
ederlär geçsinnär kızların ya-
nına oturmaa. Kız kendi yavk-
lusuna teklif etmeer geçsin 
oturmaa, bu işi yapêr drujkası. 
Laf arasında işidiler:

- Hadi geç, ba Vane!
Vani islää biler, nereyä dü-

şer o geçsin. 
Sidänkaya geler diil sade 

kimin var orada yavklusu, 
ama başka çocuklar da, onnar 
burada oturêrlar, lafederlär, 
cümbüş söleerlär, gülüşerlär. 
Sidänkalarda çocuklar 
deneerlär kızların işini, on-
narın duruşunu, bakışını da 
ayırêrlar kendilerinä ileri vakıt 
için yavklu.

Kızlar lafa doyduynan, türkü 
çalmaa başlêêrlar. Kimisindä 
çocuklarda cöplerindä bulunêr 
kaval yaki çırtma.

Cumaalara hem çarşam-
balara hem pazarlara karşı 
sidänka oturmaa olmaz, kalan 
günnär aftada gençlerä eter.

Ne lafeder çocuk yavk-
lusunnan sidänkada, açan 
onun yanında oturêr? Türlü 
işlär... Laf çekeder, beki, bir 
dostu için, ani bilä geldilär, 
beki, dünkü gün için, beki, 
hava için, da sora geçer genç-
lik sevda işlerinä. Angı ço-
cuk lafçı, yavklusunu türlü 
cümbüşlärlän hojma güldü-
rer da kalan oturuyucularlan 
da laf atsın etiştirer, o sayılêr 
islää, becerikli, onun sayılêr 
işi da olmalı hep ölä çemrek, 
nicä lafı. Ama angısı oturêr 
yavklusunun yanında susarak, 
bulamêêr, nedän lafı başlasın, 
ya da doorêêr kimi cümleleri 
iiricä dákaya hem dúkaya – o 
sayılêêr onmadık, domuz h. b.

Butakım onmadıklara 
uurêr taa çok acamı delikan-
nılar, ani henez başlamışlar 
kızlara gitmää. Onnarın çoyu 
kimär sıra diil ani onmadık, 
ama taa seftä butakım oturuş-

ta da taa çok sıkılmaktan lafı 
uyduramêêrlar.

Kızlan çocuk lafederlär 
sidänkada yavaşıcık, 
sade ani ikisi annasın-
nar. Sidänkacılardan birisi 
sölediysä bir keskin cümbüş, 
kızlar kaldırêr okadar bir cın-
gırdaklı gülüş, ki işidiler bir-
kaç sokak aşırı. Bu gülüş çok 
sıra diil okadar ürektän, neka-
dar haber sokaktan geçennerä, 
ani burada var sidänka dedii 
er: “Çocuklar uurasın bizä dä”. 
Var kızların islää uuru. Onnar 
kimi avşam ikişär çocuklan 
lafederlär, ama kimisi yıllarlan 
sidänkalara giderlär, da kim-
sey onnara bakmêêr.

Kim Kolada orucunda 
hojma istendi bir çocuklan 

sidänkalarda, o yavklusuna 
borçlu versin Koladanın ilk 
günü horuda kolada kitkasını 
(bu bir garustan hem yalabık 
teldän yapılma çiçek).

Kolada günü üülendä kız-
lar giiyinip, kitkaları başla-
rına takıp, kaarı çiineyeräk, 
toplaşêrlar küü ortasında mey-
dana. Çalgıcılar çalêrlar düz 
horuları hem iki yanınaları, 
ileri-geerileri. Kızlar, yapıp bir 
büük horu, oynêêrlar. Hepsi 
gözäl giiyimni, boynularında 
sıra-sıra boncuklar, sedeflär, 
altınnar, kollarında gümüş 
bleziklär, başlarında kitkalar. 
Oyunun orası kesildiynän, 
çocuklar yaklaşêrlar yavklu-
larına. Yavklusu olan kız, bel-
li-bişey, horuda diil yalnız, 
ama drujkalarınnan. Çocuk 
elleşer hepsinnän o toplu-
ca derneciklän, neredä onun 
yavklusu, ama kendi yavklu-
sunun elini sıkêr bitkidä. Bu 
sayılêr Todur (ölä koyalım bu 
delikannının adını) isteer artık 
yavklusundan kolada kitkası-
nı. Drujkalar alêrlar Todurun 
yavklusunun başından eki ya-
nacıından kitkayı da vererlär 
Todura. Todur düşer onu tak-
sın kırma kara kalpaana, ama 
o çekiner bir tarafa, çünkü 
takmaa deyni, da gider kala-
balık içinä. Todur bu Kolada 
orucunda örümüş iki kıza. O 
gider almaa öbüründän dä kit-
kayı. Bu çiçää saklayıp, elleşer, 
tä nicä annattık bu yavklusun-
da da, alêr ondan da kitkayı. 
Da şindi takêr onnarı kara 
kalpaana. İslää gelmeer kızla-
ra, ani Todurda iki kitka, ama 
yok şansora näpmaa: kalêr 
üürenmää, kimdän o öbür kit-
ka hem denemää, angısını ileri 
taktı (kimin çiçää ilerdä takılı, 
Todurun ürää taa çok o kızda). 

Kimin çiçää da geeridä takılı, 
onunnan pek yakın bozuşmak.

Kolada günü bulunêr ho-
ruda taa da çemreklär, ani al-
mışlar üç kitka. Burada artık 
kızlar kahırda: nası bu çocuk 
aldadabildi üç kızı? Nezaman 
etiştirdi o hepsinä gezmää? 
Var kimisindä dört tä, ama bu 
pek siirek. Kim dördün ardına 
kaçmış – onu, belli-bişey, bek-
leer kuulmak hererdän. 

Birkaç laf çocukların kış 
giiyimneri için: kara kırma 
kalpak, dimi dolaptan çıkar-
ma surtuk hem don, surtuun 
altında marakinalı süt-büyaz 
güüslük (deridän), ayakla-
rında çıkma deridän (ya da 
domuz derisindän) çarık, 
süt-biyaz sargı. Çarıklar kara 
tasmaylan sıkılı (kara tasma 
olur olsun deridän tasmalar 
da kara boyalı, ya da keçi kı-
lından, beygir kılından işli). 
Kimisinin ayaklarında çizmä. 
Ama taa çok çarık.

Kolada orucundan Paskellä 
orucunadan olêr düünnär 
(kış düünneri). Koladadan 
sora gençlär hep oturêrlar 
sidänka. Çocuklar giderlär 
sidänkalara – orada, bulu-
şup, lafederlär, taa büüklär, 
ani çok yıl isteerlär, başlêêrlar 
dünür yollamaa. Oruç yokka-
na, her pazar horu olêr. Ho-
ruda kär nicä Kolada günü 
oynayıp-şennenerlär, sade ani 
kitka erinä kızlar yavkluları-
na vererlär çiçek: ya pençerä 
çiçeklerindän, ya da yapma 
kiyattan.

Düünnär çekederlär 
cumertesindän, gelinin dä 
evindä, güveenin dä evindä 
çalêr çalgıcılar.  Cumertesindän 
avşamnen kız düünündä dä, 
çocuk düünündä dä (bu av-
şama “zásev” dener) buluşêr 
gençlär.

Ötesi 2 sayfada

Nikolay Baboglu
(1928-2008)
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Bu yıl “Kadınca” türkü 
hem oyun ansamblisi 25 ya-
şını doldurêr. Bu yıldönüm 
sebepinnän bän gittim Kom-
ratta bulunan “Kadınca” 
yapısına. Merkez sokaanda 
bulunan bu yapı, taa uzaktan 
belli, ani remontlanmamış. 
Giriştä büük bukvalarlan 
latiniţada yazılı ansamblinin 
adı, sade ani gagauz kural-
larına uymêêr bu yazı: “Ka-
dınca” erinä “Kadınja” yazêr. 
İçeri girdiynän, ilk, ne ilişer 
gözünä, duvarda ansamb-
linin iş planı, neredä başka 
punktların arasında var pa-
ralı hem parasız konţertlär. 
Büük salondan geler seslär, 
oyun grupası repetiţiya 
yapêr, kolektivin direktoru 
Elena Deçeva da oyunda ço-
cuklarlan hem kızlarlan ba-
rabar döner. Repetiţiyadan 
sora biz lafettik Elena Stepa-
novnaylan “Kadınca” için.

V.K.: Elena, siz “Moldova 
Konţert” içindä olan Kom-
rat “Kadınca” ansamlinin 
başıysınız, yakışêr mı biraz 
annadasınız bu ansamblinin 
kurulması için hem kim du-
rardı onun çeketmesindä?

E.D.: Ansamblimiz başladı 
işlemää 1991 yılda “Kadın-
ca” adınnan, onun temelindä 
vardı büünkü artistik önder-
ci Avraam Petroviç Kösä, o 
bütün yaşamasını verdi bu 
ansambliyä. O şindiyä kadar 
hep burada işleer, vereräk 
hepsimizä benzemäk için ör-
nek. Te büünä kadar biz işle-
eriz, tanıdêrız bizim gagauz 
adetlerimizi.

V.K.: Bu yıl siz olêrsınız 25 
yaşında, nesoy plannar var 
kutlamaa bu yıldönümünü?

E.D.: Var plannarda kutla-
maa bu yıldönümü, bu yıl biz 
kutladık artistik öndercimizin 
65 yaşını. Sanêrım, ani bizim 
öndercilerimizin yardımın-
nan hem taa yukardan gelän 
yardımnan da biz kutlayacez 
bu yortuyu da.

V.K.: Bu irmi beş yılda 
“Kadınca” oldu Gagauzi-
yanın vizit kartlarından 
biri. Söleseniz, nekadar 
sık siz çıkêrsınız sınır aşırı 
göstermää gagauz oyunnarı-
nı, türkülerini?

E.D.: Lääzım sölemää, ani 
ileri sınır aşırı taa sık gidärdik. 
Bana kalsa bu problema 
hepsindä var, para etmeer hem 
devlet uurunda, her bölgedä, 
onun için sınır dışına çık-
maklar azaldı. Bu yıl biz git-
tik Sankt-Peterburga gagauz 
kulturası günnerinä. Oradan 
sora, bir küçük turne olarak, 
biz Pskova gittik. Hererdä bizi 
çok sıcak karşıladılar, biz bu-
luştuk bizim vatandaşlarımız-
lan, gagauzlarlan. Sevindirdi, 
ani onnar hodullanêrlar, ani 
onnar gagauz, unutmêêrlar 
bunu orada uzakta.

V.K.: Gagauziyada ya 

da, taa geniştän alırsak, 
Moldovada angı yortulara 
katılêrsınız?

E.D.: Moldova yortularına 
mutlaka karılêrız: Serbestlik 
günü, “Limba noastra” yortu-
su, Marţişor. Gagauziyada da 
Komrat kasaba günündä, Ga-
gauziyanın kuruluş yortusun-
da hem başka.

V.K.: Bän gördüm ko-
ridorda stendta, ani sizin 
plannarınızda var hayırlık 
konţertleri. Nesoy konţert 
bunnar, neredä yapılêrlar?

E.D.: O konţertlär yapılêrlar 
taa çok küülerdä, neredä 
gittikçä insan azalêr, da biz 
savaşêrız onnarı da brakma-
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maa bir tarafta. Bizi herzaman 
islää karşılêêrlar, bekleerlär 
taa gelelim.

V.K.: Da bu konţertlerä gi-
riş parasız mı?

E.D.: Bu konţertleri biz 
yapêrız parasız. Ama öbür-
lerini paraylan, çünkü bizä 
ödener aylık paranın sade 
60 proţenti, kalan kırkını biz 
lääzım kendimiz kazanalım, 
ne olêr pek zor.

V.K.: Annadıım kadar, ko-
lektivin var finans zorlukları.

E.D.: Yok ne saklmaa, el-
betki, var. Aylık para çok kü-
çük. Ama eskidän diilmiş ölä: 
cenktän sora kultura durarmış 
ilk erdä, ani kultura kıymet-
lerini ilerletmää, gagauzluu 
korumaa. Ama bitki vakıtlar 
kulturayı heptän unuttular.

V.K.: Var mı “Kadıncada” 
zorluk material-tehnik baza 
tarafından?

E.D.: Bizdä var iki zal, 

onnar eter, ama kostümnar 
lääzım enilensin, bu sa paalı 
bir iş.

V.K.: Sözümüzün bitki-
sindä siz ne istärdiniz 
sölemää bizim okuyucuları-
mıza?

E.D.: İsteerim bizim “Ka-
dınca” ötää dooru ilerlesiniz, 
okuyularımız da bilsinnär, 
ani biz aktarêrız gelecek ev-
latboylarına geçmiştän gagauz 
kulturasını. Uşaklar olsun ne 
aklında tutsunnar, neylän za-
naatlansınnar bu zor vakıtta. 
Hepsinä saalık hem kısmet, 
olsun taa zeedä uşak!

İntervyu aldı 
Viktor KOPUŞÇU

Çeketmesi 1 sayfada
Nası bu buluşmak olêr. 

Zaseva geler sade o kızlar, 
kimi çaardılar düünä. Kızlar 
gelerlär diil iyip-içmää, ama 
oynayıp-şennenmää. Çocuk-
lar zasevlerä gelerlär çaarıl-
madık. İçerdä oynêêrlar çok 
türlü oyunnar: düz horu, za-
dunayka, ileri-geeri, iki yanı-
na, fırli kundak, kadınca, sol-
datça, moldovanca h. b. Oyun 
bittiynän, çocuklar, kimin var 
yavkluları, göz ederlär onnara 
çıksınnar dışarı lafa. 

Kız taa hayattan eşii adım-
nayınca onu tutêr kolundan 
yavklusu, da onnar çekinip 
yamanêrlar duvara saçak al-
tına. Burada tezicik diziler 
bir uzun sıra eşli-eşli çiftlär. 
Lafederlär hep onnarı, ne 
ani sidänkalarda, ama bu-
rada dışarsı – taa kolay biri-
birinä yaklaşmaa, arada-saatta 
öpüşmäk tä olêr, neçicki kız 
da zasevda haylak (benzämeer 
sidänkada lafetmää. Orada o 
hojma düşer işinä baksın, zerä 
aalem deyecek haylaz).

Düün adetleri türlü: 
var gelini tellemäk, güvee-
yi traşetmäk, saadıcı almak, 
götürmäk. Burada muzika-
larsız, oyunnarsız, türküsüz, 
gençlersiz bişey olmêêr. Bu 
gezintiliktä gençlär yavklu-
larınnan kol-kola giderlär. 
Buldular bir ara, yamanıp du-
vara (ol güveenin evi, ol saa-
dıcın, ol gelinin) mırıl-mırıl 
lafederlär kendi bildii işleri. 
Butakım buluşmaklar olêrlar 
zasevlerdä.

Paskellä orucunda artık 
düünnär biterlär, horu olmêêr, 
olmêêr sidänka da oturmaa. 
Gençlerä oruçta yok ara karşı-
laşmaa. Sade açan islää ilkyaz 
olêr, Paskellä da geç olêr. Ha-
valar isläykänä, pazarlarda var 
suya inmäk. Suya inerlär ço-
cuklar da, kızlar da. Kızlar su-
vacılarlan, biyaz bakırlarlan, 
çocuklar da ölä boşta ellerini 
savurdarak. Dereyä indiynän, 
kızlar osaat doldurmêêrlar 
bakırlarını da evä gitsinnär, 
ama maana orda bakırlarını 
uvêêrlar kumnan, biraz der-
necik olup drujkalarınnan, 
lafa durêrlar, sora da bir gülüş 
çekerlär, ani derä öter.

Onnar oyalanêrlar yavklu-
ları gelsin deyni, açan görerlär, 
ani birisinin yavklusu geldi, 
iki-üç kız gidip doldurêrlar 
bakırlarını da çünkü giderlär 
evä, su götürerlär... Bu ara-
da taman bayırda etişer ki-
min yavklusu orada suvacılı 
kızı, tutêr geeridän suvacıyı, 
durgudêr angısı onun istedii 

da çıkêr onun önünä. Başlêêr 
laf gençlik işleri için. Öbür 
drujkalar dolu bakırlarlan, 
ani yavkluları taa gelmedi, evä 
gitmeerlär, ama biraz arala-
nıp, döneerlär geeri da suyu 
dökerlär, genä giderlär öbür 
kızların yanına gülüp-sölemää 
hem beklemää, nezaman on-
narın da istedikleri gelecek, 
da onnarı da ölä drujkalara 
bayıra geçirip, brakaceklar 
lafetsin sevdasınnan. Buta-
kım pazarlarda derelär dolu 
kız hem çocuk. Çöşmelerdän 
yolcaazlarda olur göräsin 
dört-beş çift genç. Biri suva-
cı omuzunda, öbürü dä elle-
ri krestli önündä, lafederlär. 
Butakım buluşmak biraz kız-
lara deyni zeetli, neçinki lafa 
durmaa yavklunnan pek islää 
hem istediktän tez ayırılmak 
olmêêr, ama näpmaa – suva-
cı omuzu keser, bakırlar aar. 
Ama bunun kolayını gençlär 
bulêrlar. Kızlar bilerlär, ani 
diil evä suyu götürerlär, ama 
yärlän buluşmaa giderlär, bu 
beterä bakırların sade dibindä 
var azbuçuk sucaaz. Adet için. 
Ama nekadar da az su olsa ba-
kırlarda, açan laf uzanêr, ba-
kırlar kızı zeetleerlär. Ozaman 
halizdän sevän yär, alıp kızın 
omuzundan bakırları, kendi 
omuzunda tutêr, da butakım 
karşı-karşıya lafederlär diişilä-
diişilä.

Bütün yaz gençlär 
buluşêrlar sade pazarlar günü 
derelerdä suda hem horu-
larda. Paskellä orucunda 
onun ilk aftası – Maslinţa. 
Maslinţada var atlı gezmäk. 
Çocuklar pinerlär beygirlerä 
da gezerlär küü içindä, kız-
lar da, dernek olup, köşelerdä 
siirederlär atlıları. Çocuk-
lar durgudêrlar beygirleri o 
köşedä, neredä var yavkluları. 
Kızlarlan elleşerlär, ama ihtär 
varsa orada siiredici, onun 
elini öperlär, sayılêr prost 
olêrlar. Maslinţa bittiynän, 
başlêêr Büük oruç – Paskellä 
orucu. Bu orucun başlantı-
sında kızlar trimur tutêrlar 
– üç gün, üç gecä hiç ne su, 
ne ekmek iyerlär. Trimuru 
açtıynan, var kliseyä gitmäk 
hem üleştirmäk. Paskellä 
orucunun bitkisindä var rop 
kaçmak. Kızlar tutunêrlar 
ikişär-ikişär altı kişi, bir çift 
kız ortada (ortancılar), birär 
cift tä kenarlar. Kenarlarda-
kı kızlar, brakılıp eşindän, 
kaçêrlar aylanarak ortancı-
lara, giderlär kaçarak öbür 
kenarcı çiftindän birinnän 
tutunmaa, ama ortancılar da 
onnarı koolêêrlar. Ortancı-
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47. AYI BUYURMUŞ TİLKİYÄ, 
TİLKİ DÄ KUYRUUNA.

Bu sözü söleerlär, açan 
bir büük insan sımarlêêr bir 
iş küçüünä, öbürü dä taa 
küçüünä, da bitki-bitkiyä iş 
kalêr yapılmadık.

Bir ihtär dädu oturarmış 
sokakta sundurmada. Evdän 
çıkêr onun oolu.

– Vasi, – deer dädu, – do-
yursana koyunnarı, benim ar-
tık tutmêêr ayaklarım.

– Bän alatlêêrım, kırda var 
işim. Peti! – çaarêr o kendi oo-
lunu. – Doyurasın koyunnarı, 
annadın mı?

– İslää, annadım, – deer 
Peti da, girip kapu önünä, deer 
küçük kardaşına:

– Koli, çabucak git doyur 
koyunnarı. Bän uroklarımı taa 
bitirmedim.

Koli bakına-bakına çaarêr 
onnarın en küçük kardaşını 
da deer ona: 

– Fedicik, bilersin mi, 
nerdä bizim koyunnar? Git 
doyur onnar! Hızlı!

Fedicik, beş yaşında ço-
cucak, girişer aalamaa 
da yaklaşêr sundurmada 

dädusuna:
– Dädo, doyursana koyun-

narı, va!
Türk.: Köpek köpeğe söyledi 

köpek de kuyruğuna söyledi.
48. AZMAN ŞİŞTÄYKÄN, 

CAN ACISI FAYDASIZ.
İlkin lääzım sölemää, 

ani “azman” – büük bir koç; 
“şiş” – ateştä yaanı, balık ya 
da mantar, zarzavat pişirmää 
deyni sivri demir iinä (rusça 
шампур). “Şaşlık” lafı çekiler 
“şişlik” lafından.

Söleyişin maanası: bir işi 
yapaceykan, lääzım isleeycä 
düşünmää, sora karar almaa. 
Ama düşünmedään yaparsan, 
sora ne faydası var, pişman 
olup, ayıflanmaa.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== 

NASIL TATAR-KIPÇAKTA                    GENÇLÄR BULUŞÊRLAR

lar ikisi tutarsalar birini, taa 
öbür kenarcıylan tutunmada-
an, ozaman tutulmuş kız hem 
kimä o kaçardı iki olêrlar or-
tancı, ama ortancılar çıkêrlar 
kenara. Oyun başlêêr enidän... 
Buna dener rop kaçmak. Ropa 
çok kerä karışêr çocuklar da, 
kimin, may ales, bu ropçu-
ların arasında var yavklusu. 
Rop bu bir şımarmaklı hem 
gülüşlü oyun. Kızlar ropa bık-
tıynan, siirederlär çocukları, 
nası onnar top oynêêrlar. Ama 
çocukların top oynaması çok 
gitmeer, açan gün avşamnêêr, 
onnar başlêêrlar toplarlan 
düüşmää (topu yapêrlar de-
likannılar kendileri domuz 
derisindän, içinä sıkıştırêrlar 
partal, nekadar taa top çetin, 
okadar sayılêr islää). Toplan 
düüş gider maalä-maalä. Bu 
maaledän çocuklar top urêrlar 
öbür maalelilerä, sora da öbür 
maalelilär – bu maalelilerä. 
Delikannı tutêr dizini, urucu 
da, yıraktan keezleyip, urêr. 
O diil delikannı, angısı topa 
dayanamêêr. Toptan atılmak 
pek ayıp iş sayılêr. Ama unut-
mayasın, ani kimisi, top çetin 
olsun deyni, orayı kimär-kerä 
taş ya da bir demir parçası 
koyêr. Prost sayılêr o delikan-

nı da, ani keezleyämeer öbü-
rünün dizini da sade boşuna 
sallêêr... Topu urucular kimär-
kerä “yannışlaa” diil dizä, ama 
taa yukarı da kaptırêrlar, may 
ales açan ikisi bir kızda gözle-
ri. Küsü olmêêr. Neçinki ayıp 
göstermää halk arasında yuf-
kalıını. Pek siirek top düüş-
mesi olêr halizdän düüş, ama 
bunsuz da olmêêr.

Paskelledä horu olêr üç gün 
sıravardı. Horunun bitkisindä 
olêr güreş. Güreşerlär deli-
kannılar, güreşerlär evlilär 
dä. Maasuz bu gündä toplaşêr 
horuya anılmış pelivannar. 
Muzika çalêr güreş havası, üç 
kişi alay yapêrlar, ortada bir 
çift ya da iki birdän güreşerlär. 
Enseyän kabul eder kuzuyu 
ya da gölmää, angısını çıkarêr 
horuya çorbacıların biri. Be-
nim vakıdımda anılmış peli-
vannar vardı Modaların Ma-
noil, Paçaların Ulyan hem 
başkaları da.

Açan geler Panaiya oru-
cu, taman harman düümesi 
bitärkän, sidänkalar enidän 
çekederlär. Hem ilkin kızlar 
oturêrlar sokaklarda aya kar-
şı (yapaa diderlär, örerlär, ölä 
işlär yapêrlar, angısına çok 
şafk diil lääzım). Sora, ay sak-

landıynan, oturêrlar bir fene-
rin şafkında. Panaiya günündä 
olêr horu. Angı çocuk gezdi 
kızlar oruçta gitti sidänkaya da 
hojma geçip lafetti (geçmäk, 
elleşmäk hem lafetmäk olêr 
hep ölä, nicä Kolada orucun-
da, sade ani sidänkalar kışın 
içerdä, ama şindi yazın dışar-
da) o delikannı alêr yavklu-
sundan Panaiya günü horuda 
bir çiçek, angısına dener “kı-
vırcık”. Bu çiçek düzülü şeytan 
parasından hem türlü gercik 
garustan hem teldän. Burada 
da kimi delikannılar çıkêrlar 
şiret – alêrlar ikişär kıvırcık 
hem kimisi üçär dä. Genä nicä 
kolada kitkası için gider daava 
kiminkisini ileri taktılar, ki-
minkisini dä geeri. Sora olêr 
çekiş bozuşmak hem ayırıl-
mak. Ama taa çoyu aklı başın-
da çorbacı adamnarın uşakla-
rı giderlär bir kıza, alêrlar bir 
kıvırcık, savaşmêêrlar kimseyi 
kahıra sokmaa boşuna. Ama 
kim dä biraz ursuzlanêr da 
aldadêr kızları, ona da küsü 
yok. Neçinki delikannı – ona 
boşuna ölä denmemiş, onun 
kanı deli, hem bundan başka 
boşuna taa eskidän laf kalma-
mış “Gençlik – delilik”.

Panaiya geler-geçer, ama 
sidänkalar bitmeer. Burada 
artık kaçaklar da  kolayınnan 
prost edilmäzdilär, zerä ana-
bobaya sormadaan o zaman-
nar yoktu nası hiç bir adım da 
yapasın. Ama prost edilmedik 
kalmazdı biri, zerä ana-boba 
ürää büük hem geniş. Prost 
ettiynän, yapardılar düün da, 
hepsini genä ölä, nicä te on-
nara, ani dünürlän alınırdılar. 
Şindi geldi sıra düünü annat-
maa, ama bu eni tema.

Yazdı Nikolay BABOGLU
Latiniţaya geçirdi
Petri ÇEBOTAR

Eni 2016-2017 üüretim 
yılı için Gagauziyanın hem 
Odesa bölgesinin gagauz 
küülerindä ikinci klas üüre-
nicileri kablettilär “Aydın-
nık” cümnä topluluundan 
baaşış - gagauz dilindä ma-
sal hem resimnemäk için 
konturlu kiyatları - “Oglan 
masal okuyêr-1”. S. Bara-
novskiy adına Kıpçak liţeyi 
paylaştı patretleri, nicä veril-
di üürenicilerä kiyatlar hem 
bu teksti:

“S. İ. Baranovskiy adına 
liţeyinin 2 klas üürenicileri 
“Aydınnık” kultura-aydınnat-
mak cümnä topluluundan 
kablettilär baaşış okuma ki-

yatlarını gagauz dilindä. Bu 
baaşış verecek uşaklara kolay-
lık diil sade zevk almaa gözäl 
kiyatları okumaktan, ama yar-
dım edecek taa zenginnetmää 
dinnenmeyi boyamak sayfa-

larınnan. Uşaklara deyni bu 
kiyadı hazırladı Gagauziya 
Bilim-aaraştırma merkezi 
zaametçisi Viktor Kopuşçu. 
Liţeyin üürenicileri ona şü-
kürlerini bildirerlär”. 

S. Baranovskiy adına 
Kıpçak liţeyindän şükürlük

“OGLAN MASAL OKUYÊR-1” 
UKRAYNADA DA

Angı masalları okuyêr Og-
lan – şansora bilerlär Ukray-
nada da. Bunun için şükür 
ederiz Viktoru Kopuşçuya, 
“Aydınnık” kultura-aydınnat-
mak cümnä topluluunun ba-
şına. Viktorun hem boba Ser-
ginin yardımınnan bu meraklı 
masallarlan kiyatlar etiştilär 
gagauz dilini üürenän uşaklara 
Ukraynadakı okullara. Uşak-
lar pek sevindilär bu kiyatlara. 
Açan gördülär, ani var kolayı 
orada erindä resim dä etmää, 
onnarın sevgisi taa da büük 
oldu. Biri-birinä deyardilär:

–  Sän, Vani, işittin mi, var 
nicä kiyatta resimnemää.

Bakarak masalın kahrama-
nına kiyatta, halizdän taa ko-
lay kendin dä renkleri dooru 
kullanasın. 

Biz kablettik ancak “Oglan 
okuyêr masal” birinci kolve-
rimi. Umutlanêrınz, ani bu 
işin olacek ilerlemesi dä. Da 
dünneyä etişecek ikinci dä, 
üçüncü dä kolverimnär.

“Saa olun” deeriz herbirinä, 
kim pay alêr hem ürään bü-
tün çalışmasını hem sevgisini 
koyêr, deyni bizim ana dilimiz 
ilerlesin, zenginnesin, kapla-
sın taa da çok insan, kim lafe-
decek gagauz dilindä.

Olga KULAKSIZ
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KISA HABERLÄR
Harman ayın 28 Tomay küüyü kutladı kendi 

yortusunu. Sabaadan yortu çeketti klisedä, sora 
yapıldı yarışma en gözäl hem tertipli sokak için. 
Bu yıl bu yarışmaya katıldı sade bir sokak - So-
vetskaya sokaa.

Tomay küüyünün yortusuna katıldı Gagauzi-
ya başkanı İrina Vlah hem Bolgrad dolayından 
Dimitrovka küü başı Petr Külaflı. Musaafirlär 
geçtilär bütün sokaa, neredä insannar 
sergileridilär evelki avadannıkları, gösterdilär, 

Onaltıncı kerä Çadır kasabasında geçti 
«Gagauz türküsü» yarışması. Bu yarışmanın 
özellii odur, ani yarışmada hepsi türkülär 
çalınêr sade gagauz dilindä.

«Bu yarışma başladıydı ölä bir filirlän, 
ani vermää kolaylık vokalistlerä hem halk 
kolektivlerinä çalmaa kendi yaratmalarını 
gagauz dilindä. Var nicä sölemää, ani bu 
yarışma bizim kasabamızın brendı oldu», - 

“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.

32 Körlär çıkarkan, bir dilsiz hem şeytannı adam Ona getirdilär. 33 
Açan şeytan kuuldu, dilsiz lafetmää başladı, insan da, şaşıp, dedi: «İzraildä 
hiç bir vakıt bölä iş görünmedi». 34 Fariseylär sa deyärdilär: «Şeytan 
saabisinin kuvedinnän şeytannarı kuuêr».

35 İisus hepsi kasabalarda hem küülerdä gezärdi, onnarın 
sinagogalarında üürederäk, Padişahlıın Evangeliyasını nasaat ederäk hem 
insanda hertürlü hastalıı hem derdi alıştırarak. 36 İnsan kalabalıını görüp, 
canı acıdı, ani onnar, çobanı olmayan koyunnar gibi, yorgun hem daanık. 
37 Ozaman üürenicilerinä dedi: «Bereket çok, ama orakçı az. 38 Bunun 
için bereket Saabisinä yalvarın, orakçıları ekinneri biçmää çıkarsın».

1 İisus, oniki üürenicisini yanına çaarıp, onnara şeytannarın üstünä 
zaabitlik verdi, ki onnarı kuusunnar hem hertürlü hastalıı hem derdi 
alıştırsınnar. 2 Oniki Apostolun adları bunnardır: ilkinkisi Petri denilän 
Simon hem onun kardaşı Andrey, Zevedey oolu İakov hem onun kardaşı 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 9: 31-38; 10: 1-15

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

nasıl ileri işlärdi gagauzlar.
Yortunun en üüsek noktası oldu gagauz düünü. Bu adet gösterildi baştan bitkiyä kadar, nedän 

sora musaafirleri teklif ettilär sofraya. Başkanın laflarına görä, o en çok beenmiş gelinin sarmalarını.

HAKİKATIN SESİ

söledi tek kultura merkezinin başı Lübov Kasım.
Yarışmaya katıldı kendibaşına çalan türkücülär hem folklor kolektivleri dä. Dışarda koyuldu 

stendlar hem manikennär, angıları giimniydi halk rubalarına.

Onbeşinci kerä Kişinövda geçti etnokultura 
festivalı, angısı topladı 60 millettän zeedä. 
Onnar kurdular kendi çadırlarını, sergiledilär 
rubalarını, imeklerini, resimnerini, gösterdilär 
oyunnarını, çaldılar türkülerini.

Bıldır bu festival yapılmadıydı, çünkü 
Kişinövda ozamannar çok protestlär vardı. 
Ama Gagauziya 2007 yıldan beeri hep 
katılêr bu festivala. Bu yıl Kişinövda gagauz 
kulturasını tanıttı Beşalma muzeyi, «Sedef» 
hem «Düz-Ava» kolektivleri, onnarlan 

barabar bulundu başkan yardımcısı Vadim Çeban da.
Bu yıl ilk kerä ayırı bir çadır kurdu Evropa devletleri dä. Başka devletlerdän musaafirlär dä 

pek meraklandılar bölä gözäl yortuylan. Saabaadan delegaţiyaların başları çiçek koydular Büük 
Ştefan anmak taşına, sora hepsi musaafirlerin oldu kolaylıı gezmää hem tanışmaa herbir çadırlan. 
Gagauziyanın çadırına geldi Evropa Birlii delegaţiyasının başı Pirka Tapiola.

Panaiya, benim Anacıım,
Bu erdä sän benim kanatçıım,
Yardımna, Anam, yalvarcam Sana,
Hayırla, koy yola, ani götürer gökä.

Sofrada paalı ekmeciim,
Sedefli gözäl kısmetçiim,
Bilersin, ne var canımda,
Yalvarêrım, ol yanımda.

Panaiya, benim Anacıım,
Üreemdä büülü çiçeciim,
Prost et beni hem hepsini,
Üüret olmaa senin gibi.

Benim pekayoz Ayolcuum,
Zorlukta kuytu yuvacıım,
Bakışını senin bana doorut,
Ko yaşasın üreemdä hep umut.

Panaiya, benim Anacıım,
Şaşılacek koruyucuykacıım,
Koru beni yannış yoldan,
Belalardan hem kahırdan.

Beni aldadêr hep kötü yalancı,
Ama ol yalvarmama acıyannı,
Ört beni hem sakla herbir 
yalandan,
Uslandır beni, benim paalı Anam.

Panaiya, benim Anacıım,
Benim  aydınnık sabaacıım
Üüret olmaa uslu hem gözäl - 
Kısmetim  ayırılmasın bendän.

K. Koçan

İoan. 3 Filip hem Varfolomey, Foma hem harççı Matfey, Alfey oolu İakov 
hem Fadey denilän Levey. 4 Simon Kananit hem İisusu satan İuda İskariot. 
5 Bu oniki üürenicisini İisus yolladı, sımarlayıp: «Dinsizlerin yollarına 
gitmeyin hem Samariya kasabalarına girmeyin. 6 Ama ilkin gidin İzrail 
evinin kayıp olan koyunnarına. 7 Hem, gidärkän, nasaat edin, ani Gök 
Padişahlıı yaklaştı. 8 Hastaları alıştırın, yaralıları paklayın, ölüleri dirildin, 
şeytannarı çıkarın, ödeksiz aldınız, ödeksiz verin. 9 Kemerlerinizä 
almayın ne altın, ne gümüş, ne bakır. 10 Hem yola heybä almayın, ne 
iki kat ruba, ne ayakkabı, ne da dayak, zerä işçi imeesini hak eder. 11 
Hem angı kasabaya yada küüyä girärseniz, kim orada uygun, üürenin da, 
oradan çıkınca, onda kalın. 12 Ev içinä girärkän, seläm verin, deyeräk: 
«Selemet bu evä». 13 Da eer o ev uygunsa, seleminiz o evä gelecek, ama eer 
uygun diilsä, seleminiz sizä dönecek. 14 Eer birkimsey, sizi kabletmeyip, 
sözlerinizi seslämärsä, o evdän yada kasabadan çıkarkan, ayaklarınızdan 
tozları silkäsiniz. 15 Gerçek deerim sizä, ani daava günündä Sodom hem 
Gomora kasabalarına taa ilin olacek, nekadar o kasabaya.


