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15 TEMMUZ’DA TÜRKİYE’DE YAŞANAN 
DARBE GİRİŞİMİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASINE OLDU?

Türkiye’de 15 Temmuz 
2016 tarihinde ordu içerisinde 
ABD’nin Pensilvanya eyaletin-
de yaşayan Fetullah Gülen’in 
liderliğini yaptığı Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı 
bir grup tarafından, TSK için-
deki mensupları öncülüğünde 
askeri darbe girişiminde bulu-
nulmuştur. Şu ana kadar 240 
kişinin hayatını kaybettiği be-
lirlenen darbe girişimi milleti-
mizin insanlığa örnek direnişi 
ve devletin diğer unsurlarının 
karşı koymasıyla başarısızlığa 
uğratılmıştır.

FETÖ NEDİR?
Fetullah Gülen isimli il-

kokul mezunu emekli bir din 
görevlisinin başında olduğu 
FETÖ, 1970’li yıllarda, bu za-
tın sapkın görüşleri etrafında 
toplanan ve genelde açtığı özel 
okullar, kurslar, öğrenci ev ve 
yurtları gibi faaliyetlerle öne 
çıkan bir dini grup ve hareket 
olarak ortaya çıkmıştır. İllegal 
çalışmalarını tam bir gizli-
lik içinde yürüterek ulusal ve 
uluslararası alanda sadece si-
vil toplum ve eğitim faaliyet-
leri yaptığı algısı oluşturmaya 
çalışmaktadır. Üyeleri sevgi 
ve hoşgörü gibi mesajlarla 
kendilerini demokrasi,  dinler 
arası diyalog, eğitim ve barış 
gönüllüsü gibi gösterme stra-
tejisi izlemektedir. Oysa ör-
gütlenmelerine bakıldığında; 
Türkiye’de ve ilgili ülkelerde 
gerçek kimliklerini gizleye-
rek çok farklı kimliklerle (sol, 
sağ, liberal, dindar) ordu, yar-
gı, emniyet, istihbarat ve bü-
rokrasi gibi devletlerin kritik 
yerlerine yerleşmektedirler. 
Bu durum, faaliyet gösterdiği 
ülkelerde kendilerini Hizmet 
Hareketi olarak tanıtan ör-
gütün gerçek amacını ortaya 
koymaktadır.

AMACI NEDİR?
Örgütlendiği ülkelerde 

okul, eğitim/kültür merkezi, 
meslek kuruluşu veya STK gibi 
görünerek gizlice stratejik ku-
rumlara yerleşerek devletleri 
ele geçirmektir. Çocukluğun-
dan itibaren kontrol altında 
tutup etkin yerlere getirdiği 
üyeleri aracılığıyla, devletle-
ri, toplumları, hatta dünyayı 
“kâinat imamı” olarak adlan-
dırdıkları liderlerinin görüş-
leri ışığında dizayn etmektir. 
Sapkın dini inançları nede-
niyle amaçlarına ulaşmak için 
her türlü takiye, iftira, komplo, 
tuzak ve illegal tüm faaliyetle-
ri meşru görebilmektedirler. 
Uzun yıllara dayanan gizli eği-
tim ve ikna faaliyetleriyle bu 
konularda sıradan insanların 
çözemeyeceği bir profesyo-
nellik kazanmışlardır. Üyele-
ri, mesihvari bir “seçilmişlik 
ruhu” ve “adanmışlık” içerisin-
de kimlikten kimliğe girebil-
mekte, yeri geldiğinde cinayet 
de dahil, her türlü illegal faa-
liyeti gerçekleştirebilmektedir.

ŞİMDİYE KADAR NE 
YAPTI?

Özellikle son 10 yılda, ör-
gütün gizli amacına adanmış 

hakim, savcı ve emniyet men-
suplarıyla, kendilerine engel 
gördükleri çok sayıda askeri, 
polisi, bürokratı, gazeteciyi, 
akademisyeni ve yazarı uydur-
ma delillerle ağır hapis ceza-
larına mahkum ettirmişlerdir. 
Böylelikle devletin bütün ma-
kamlarını ele geçirmeyi amaç-
lamışlardır.

Sistemi ele geçirmek için 
artık yeterince güçlü olduğunu 
düşünen FETÖ ilk darbe gi-
rişimini Şubat 2012 tarihinde 
MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 
Kürt Sorununun çözümü için 
yürüttüğü çalışmaları gerekçe 
göstererek yapmaya kalkmış-
tır. 17-25 Aralık 2013’te ikinci 
darbe denemesinde uydurma 
yolsuzluk iddialarıyla hükü-
met üyelerini tutuklama girişi-
minde bulunmuştur.  

15 TEMMUZ’DA NE OLDU?
15 Temmuz 2016 tarihinde 

ordu içerisinde örgütlenmiş 
olan FETÖ, savaş uçakları, he-
likopter ve tanklarla kanlı ve 
çılgın yeni bir darbe girişimin-
de bulunmuştur. Sokakta dar-
beye karşı çıkan vatandaşların 
üzerine tankları sürmüştür. 
Ankara ve İstanbul’da, Cum-
hurbaşkanlığı, parlamento, 

emniyet ve kamu binaları ile 
darbeye karşı çıkan insanları 
savaş uçaklarıyla bombalayan 
FETÖ, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a da suikast gi-
rişiminde bulunmuştur. Darbe 
girişimi halkın ve devletin di-
ğer unsurlarının karşı koyma-
sıyla başarısız olmuştur. Darbe 
girişimi sırasında 173 sivil, 62 
polis ve 5 asker hayatını kay-
betmiştir. Darbecilerin saldırı-
sında ayrıca 1491 kişi de yara-
lanmıştır.

Darbe girişimi başarılı ol-
saydı, binlerce masum insan 
hayatını kaybetmiş, demokra-
si ve özgürlükler ortadan kal-
dırılmış ve Fetullah Gülen’in 
sapkın dini görüşleri eksenin-
de askeri bir diktatörlük kurul-
muş olacaktı. Bu çağ dışı darbe 
girişimine farklı düşünceden 
toplumun bütün kesimleri; si-
yasal partiler, sendikalar, sivil 
toplum kuruluşları, medya ve 
iş dünyası şiddetle karşı koy-
muşlardır. 

FETÖ SADECE 
TÜRKİYE’Yİ Mİ TEHDİT 

EDİYOR?
Son darbe girişiminde gö-

rüldüğü gibi sapkın bir dini 
inanışa dayanarak askeri bir 

diktatörlük kurmak isteyen 
FETÖ, amacına ulaşmak için 
hiçbir sınır, ilke ve kural tanı-
mamaktadır. 15 Temmuz’daki 
girişimde silahsız masum in-
sanları doğrudan öldürmeye 
yönelik saldırılarda bulun-
muştur. Diyalog, hoşgörü gibi 
kavramları kullanan örgüt, bir 
STK/hareketin hiçbir şekilde 
ilişkisinin olmaması gereken 
stratejik alanlarda örgütlen-
mektedir. Uzun yıllara dayalı 
aldıkları eğitim ve öğrendik-
leri yöntemlerle kendilerini 
gizlemekte ve yaptıklarını hiç-
bir şekilde sahiplenmemekte-
dirler. Örgüt, gizli sapkın dini 
anlayışı, gizli ajandası, amaca 
ulaşmak için her türlü yöntemi 
kullanabilmesi nedeniyle sa-
dece Türkiye için değil faaliyet 
gösterdikleri bütün ülkelerde 
devletler ve insanlık için bir 
tehdittir. Örgüt, çalışma yap-
tığı ülkelerde, Türkiye’de daha 
önce izlediği stratejinin olduk-
ça benzerini izlemekte, şimdi-
lik kitlelere şirin görünecek fa-
aliyetler gerçekleştirmektedir.

NE YAPILMALI?
Dini değerleri kendi sap-

kın inanışlarına göre yorum-
layan FETÖ, IŞİD ve Boko 
Haram gibi örgütlerle bütün 
insanlık ailesi olarak birlikte 
mücadele edilmelidir. Yurtdışı 
vatandaşlarımızın, soydaş ve 
akrabalarımızın, demokrasiye, 
milli iradeye, insan haklarına 
ve özgürlüklere saygılı tüm 
uluslararası kuruluşların ve 
bireylerin, milletimizin şan-
lı direnişine vereceği destek 
unutulmayacaktır.  

Bu vesileyle, bir kez daha 
insanlık dışı bu kanlı darbe gi-
rişimini lanetliyor, şehit düşen 
sivillerimize, polislerimize ve 
askerlerimize rahmet, yaralıla-
ra acil şifalar diliyoruz.
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

Bän istärdim gitmää
Ayırdıım bir yoldan,
Ama Sän çevirdin
Yolumu borandan.
Güceniktim açan
Bu Senin planına,
Sän tuttun elimdän
Da aldın kucaana.
Yukardan bän gördüm
İstediim o yolu,
Annadım, ani o
Zorluklarlan dolu.
Yanılêr hep insan,
Bakarak aşaadan,
Ama taa ii görer
Kim ondan balaban.

Viktor KOPUŞÇU

GAGAUZ DİLİNDÄ
 SAATLAR ÇIKACEK

Taa ileri bän yazdıydım, 
ani hazırlanêr gagauzça Saat-
lar (1, 3, 6 hem 9 saat) — kısa 
slujbalar, angıları girer gün-
nük dua çerçevesinä. Eveldän 
bu saat slujbaları okunardılar 
kendi erindä, ama şindi, açan 
cümnedä olêr sade cumertesi 
hem pazar günneri slujbalar, 1 
saat okunêr avşamnän sabaa-
lıktan sora, 3 hem 6 sabaalän 
liturgiyanın önündä, 9 saat da 
avşamnän avşamnıktan ileri.

1911-1912 yıllarda Ay-

Boba Mihail Çakir yaprak-
larda çıkardı liturgiya hem 
saatlar çevirisini gagauzça 
hem slavänca paralel olarak. 
İlerlederäk onun işini, biz 
kararladık çıkarmaa Saatları, 
ama latin grafikasında büün-
kü gagauz dili orfografiya ku-
rallarına görä. Teksti savaştık 
maksimum korumaa, ki kalsın 
M. Çakirin çevirisi, sade boba 
Kosmas tamannadı Paskellä 
orucunda okunan tekstleri. 
Kristina Koçan hem izmet-
keriniz dä gözdän geçirdilär 
hepsi tekstleri.

Şindilik hazırlanêr kiyadın 
maketi elektron yayın için. 
Taa sora, eer popazlar istärsä, 
kiyat var nicä tiparlansın da. 
Bekleyecez sizdän fikirlerinizi 
hem klisä izmetçilerindän tek-
lifleri ya kötülemekleri.

P.S. Bu kiyat olacek üçüncü 
«AYDINNIK» CT Halk biblio-
tekasında. 1) Dua kiyadı uşak-
lara deyni, 2-ci basım, 2015. 2) 
Oglan masal okuyêr-1, 2016. 
Kiyat hazırlanêr plana, görä 
angısının proekti var aydin-
nik.org saytında.

BİYAZ TARLA
Çana hem Lida 

üürenärdilär üçün-
cü klasta. Avdar-
manın şkolası bu-
lunardı küüyün 
ortalıında, yamaç-
ta, eski yapılarda. 
Onnarın klası ka-
lardı sokak tarafına. 
Pençerelär büüktü, 
üüsekti, onnardan 
görünardi küü taa 
kenarınadan hem 
uzak meralar da. Uşaklar sık-
ça bakardılar pençerä aşırı 
urokta, siiredärdilär dolayları. 
Üürediciyka bakardı, ani klas-
ta ii üürenän uşaklar otursun-
nar yufkalarlan  da olsunnar 
onnara yardımcı. Çanayı da 
oturttular bitkinci partaya Li-
danın yanına,  ani o destek ol-
sun Lidaya üürenmektä. Te bu 
urokta da üürediciyka yazdı 
taftada  matematika daavala-
rını da beklärdi uşaklar esap-
lasınnar. Çana hızlıca hepsini 
yazdı, baktı Lidanın tefterinä, 
ama o, zavalısı, hiç taa yaz-
mamıştı taftadan yazıları da. 
Çanaya üürenmäk pek kolay 
verilärdi, ama Lidaya, bezbelli, 
zordu üürenmää. Çana koydu 
kendi tefterini Lidanın önünä 
da yavaşıcık dedi: “Yaz benim 
tefterimdän, ama hızlıca, zerä 
şincik tefterleri toplayaceklar”. 
Lida, çıkarıp dilini, başladı 
yazmaa. Çanada peydalan-
dı serbest vakıt, da o başladı 
siiretmää küüyü hem danna-
rı. O bu işi pek beenärdi, zerä, 
siirederäk dolayları, o aklınca  
başlardı  düş gütmää,  da ona 
pek meraklıydı kendi uşak 
dünnesindä. 

Çana geçirärdi gözdän 
küüyün sokaklarını, te etişti 
kendi sokaana, gördü  ken-
di  küçük hem eski evceezini 
kırmızı keremetli örtüylän. 
O esap aldı, nicä kapunun 
önündä gezinärdi mamusu. 
Te anası yaklaştı yaz kuptö-
runa, açtı fırın aazını da baktı 
fırının içinä. “Mamo, allelem,  
kıırma pişirer, uroklardan 
sora kaçacam hızlı evä”, – dü-
şündü Çana da sansın duydu 
haşlak kıırmanın kokusunu. 
Kendi evindän onun bakışı 
geçti tarlalara, şöşeyä 
Komrat tarafına do-
oru,  Bostan baaları-
na. Kızçaaz hergün 
siiredärdi bu sevgili 
resimneri: onnar ya-
kındılar, sıcaktılar, 
mayıldılar. Ama bir 
dä o duydu, ani onun 
sınaşık gözünä nesä 
ilişeer, dolaştırêr, bu 
resimnerin arasında 

peydalandı birbişey, angısına 
o dildi sınaşık.  Kızçaaz taa bir 
sıra dikatlı baktı küüyün ke-
narına da dondu şaşmaktan: 
orada durardı bir büük uçak! 
O okadar büüktü, ani evlär 
hem fidannar kalardı küçük 
onun yanında. Çana tanıdı 
onu, zerä o çok sıra görärdi 
onu kiyatların  resimnerindä  
hem  uzakta göktä, ani uçar-
dı bir biyaz kuş gibi. Kimär 
kerä uçaan işidilärdi salt uul-
daması hem ardına kalardı 
biyaz iz. Çana şaş-beş kaldı, 
taa bir sıra baktı: meydanda, 
angısını diil çoktan düzelttilär 
küüyün kenarında, onnarın 
sokaan üständä durardı, ge-
rip büük kanatlarını, uçak. 
Kuyruu bükülüydü yukarı 
dooru, da onda Çana keskin  
gözlerinnän esap aldı kırmızı 
yıldızı. O dürttü  Lidayı, da 
onnar başladılar bakmaa uçaa 
dooru hem şaşmaa: 

– Ya bak, ama  büük! Sansın 
masaldan gelmiş, yarım so-
kak gibi, – bayılıpta gülärdilär 
hem şaşardılar kumalar. 

Onnar unuttular, ani 
bulunêrlar urokta. Üürediciy-
ka esap aldı, ani geerki  parta-
da kızlar eşinerlär, gülerlär. O 
baardı onnara, ama kızlar hep 
okadar bakardılar pençerä aşı-
rı hem gülärdilär. Çana artık 
kızardıydı gülmektän. Oza-
man üürediciyka dedi, ani 
onnar çıksınnar klastan da 
yavaşısınnar kapunun ardın-
da. Kumalar, bayılıpta, tuta-
rak üreklerini, çıktılar klastan. 
Çana hiç diildi kahırlı, ani 
onnarı kırlattılar uroktan, taa 
üstünä sevindi bu işä. 

– Hadi kaçacez küüyün ke-
narına, ani yakından görmää 

uçaa! – hadi etti o 
Lidayı. 

– İ ozaman urok-
lardan mı kaça-
cez? – sordu korkak 
Lida. Ama Çana 
seslämärdi onu, 
tuttu onun kolun-
dan da çekti ardına. 
O ölä pek istärdi 
görmää uçaa yakın-
dan, ani başka hiç 
bişey düşünmärdi.  

Açan uşaklar etiştilär kü-
üyün kenarına da yaklaştılar 
uçaa, o, sallayarak kanatlarını, 
başladı enikunu gitmää, sora 
hep hızlanardı, da te kalktı er 
üzündän havaya. Uşaklar ka-
çardılar ardına, sallardılar el-
lerini, baarardılar. Uçak, pek 
baararak, uuldayarak, döndü 
birkaç kerä kırların üstündä. 
Geerdän onda kalardı  biyaz 
koraflı iz. O biyaz iz düşärdi 
tarlanın üstünä, da tezdä kara 
tarlanın üstü oldu bim-biyaz, 
sansın ilk kaarcaaz örttü erin 
üzünü. Çana aldı erdän bir-
kaç biyaz borçak elinä, onnar 
tombarlaktılar, da vardı nicä 
sanmaa, ani onnar buz parça-
sı, ama salt erimärdilär. “San-
ki  nedir onnar? Hem  neçin 
uçak döşetti onnarı tarlanın 
üstünä?” –  düşünärdi Çana, 
sevineräk, ani tarla oldu ölä 
gözäl.  

Uşaklar taa bilmärdilär, ani 
bu biyaz, grah gibi tolucuklar 
– udobreniya, himiya malla-
rı, angıları getireceklär büük 
bereket kırlara,  ama bereke-
tin yanısora  getireceklär çok 
kötü hastalıklar. Himiya salt 
başlardı girmää Bucaan kırla-
rına, sora başlayacek girmää 
insanın evlerinä, insanın 
içlerinä imeklän, suylan,  zar-
zavatlarlan hem meyvalarlan, 
kısaldarak insanın ömürünü. 
Himiya malları basacek insa-
nın yaşamasına ölä, ani insan 
işleyecek taa çok ilaca, bula-
mayarak saalıın ucunu. Ama 
onnar hepsi olacek sora. Şin-
di sä uşaklar sevinärdilär, ani 
onnarın küüyünä geldi uçak, 
sevinärdilär bu biyaz tarlaya, 
sallardılar uçaa ellerini, baa-
rardılar, kaçardılar uçaan ar-

dına, auçlardılar bu 
biyaz fasıl  “bomboni-
leri” da atardılar onna-
rı yukarı. Sevinärdilär 
ölä, nicä var nicä se-
vinsin salt uşaklar. Salt 
onnarın şen gülme-
lerini, keskin sesleri-
ni yoktu nicä işitmää 
uçaan uuldamasından.

Aleksandra 
KRİSTOVA

Canavar ayının 25-dä 1990 
yılda Moldova başbakanı 
Mirça Drukun izininä görä 
İç işleri bakanı İon Kostaşın 
başlıında eni kurulmuş Gaga-
uz Respublikasına binnärlän 
milletçi moldovan volontör 
geldi. Onnarın neetleriydi 
uslandırmaa gagauzları hem 
bozmaa seçimneri, angıları 
lääzımdı o günü geçsinnär.

Ozaman gagauzlar ne 
ellerindä varsa, traktorlarlan 
hem başka speţ tehnikay-
lan çıktılar kendi sınırlarını 
korumaa. Onnarlan bara-
bar bulgar küülerindän dä 

birliklär sınırlara çıktılar.
Gagauzların kanını akıt-

maa hazır olan volontörlar 
yaklaştılar üülen tarafına, 
ama düüşü başlamadılar. Bu 
vakıt Bolgrad kasabasından 
da asker tehnikasında So-
vet Birlii askerleri işä karıştı. 
Böleliklän büük bir kavgada 
kan akıdılmadı. Ama genä dä 
Gagauz Respublikasının ku-
ruluş istoriyasında birkaç kişi 
öldürüldü.

Gagauz Respublikası 1990-
1994 yılları arasında Moldova 
tarafından tanınmayan bir 
serbest gagauz devletiydi.
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49. AZ KALDI, MARAZ* 
KALDI.

Geçän yaz oolum İgor, 
onun  yavklusu İlona, benim 
dostum Koli Çekir hem bän 
dinnendik Greţiyada. Hiç an-
namadık, nicä geçti iki hafta, 
geldi vakıt geeri dönmää. Sa-
baa ekmeeni iyip, pindik ma-
şinamıza da çıktık yola. Yol 
sa uzun – 1200 kilometra, diil 
şaka! Ama o taraflarda yollar 
gözäl, avtobannarda basêrız 
160–180 kilometra saatta! 
Çıktık Greţiyadan, geçtik Bul-
gariyayı, Romıniyayı. Gecä 
saat ikidä etiştik Moldova sı-
nırına.

– Artık az kaldı, yolumu-
zun onuncu payı, – deer Koli.

– Az kaldı, maraz kaldı! 
– aklıma geldi bu evelki söz. 
Sayılêr, yolun en zor parça-
sı kaldı. Bir taraftan, biz yo-
rulduk deyni. Öbür taraftan, 
Moldova yolları benzämeerlär 
Evropadakı yollara, burada 
lääzım açıkgöz olmaa.  

*Maraz (ya maraza) – has-
talık, dert; bela, zorluk.

50. AZ OLSUN DA UZ OL-
SUN.

Bir iş yaparsan, yap onu 
nicä düşer. Bişey edenärsän, 
tamaalanma çok olsun, ama 
bak olsun kaavi, dayanıklı.

Raametli bobam getirmişti 
1957 yılda (benim duuma yı-
lımda) Vengriyadan  bir ruba 

çetkası. Biz onu kullandık 15 
yıl (!) kadar. Çetka artık baş-
ladıydı eskimää – tafta tuta-
andan silindiydi lak, kılları 
sansın başladıydı aşınmaa, 
kısalmaa. Bir kerä baka getir-
di bir eni ruba çetkası – ger-
cik plastiktän. Eski çetkayı da 
sıbıtmadık, ama başladık kul-
lanmaa ayak kabı çetkası gibi. 
Geçsin-geçmesin bir yıl – eni, 
gözäl çetka başladı daalmaa, 
param-parça olmaa. Eskisi sä 
nicä vardı, hep ölecäydi. «Ey, 
bak sän işi! – girişti tüülanmaa 
baka. – Mayılım gitti o ucuz 
çetkaya, osa ondan yokmuş ne 
katran olsun! Alsana, çocuum, 
garajdan biraz benzin da yıka-
yasın o madyar çetkasını, kul-
lanacez onu taa birkaç yıl»... 
Bän bitirdim şkolayı, gittim 
üürenmää – o çetka hep taa 
işä yarardı. İrmi yıldan zeedä 
biz onun kullandık!  

Türk.:  Az olsun, uz (öz) ol-
sun.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== 

Kiyat tanıtımı

Moskvada geçän toplantı için 
igumeniya Evfrosinyanın intervyusu 

Ceviz ayının 22-dä hem 
23-dä Moskvada Hristos 
Kurtarıcı klisesindä geçti igu-
mennerin hem igumeniyala-
rın buluşması. Bu buluşmak 
baalıydı  rus monahların 
Afon bayırında 1000 yıllık 
bulunmasının yıldönümü 
yortularına.

Bütün Moskva patriar-
hiyanın manastırlarından 
igumennär  toplandılar, ani 
metinnesinnär Allahı.

Kaul hem Komrat epar-
hiyasından bu buluşmaya 
Moskvaya gittilär igumen 
Luka Taraklıdan, igumen Sa-
muil Koçuliyadan, igumeni-
ya Elizaveta Çadırdan hem 
igumeniya Evfrosiniya Kom-
rat manastırıdan. Biz lafettik 
bu oluş için matuşka igume-
niya Evfrosiniya Uzunnan.

Matuşka Evfrosiniya, an-
natsanız, seftä mi oldu butürlü 
buluşmak? Nesoydu o?

Diil seftä. Olmuştu taa bölä 
buluşmak. Var nicä sölemää, 
ki bu buluşma sırasında oldu 
konferenţiyalar. Okudular 
doklad türlü istoriklär, kendi 
monahlar Afondan. Okundu 
doklad, nicä Afon bayırında 

kuruldu rus topluluu.
Bu buluşmanın nesoy prog-

ramasıydı?
Konferenţiyalar, manastır-

ları dolaşmak. Bu yortu için 
Afondan monahlar geldilär. 
Onnar getirdilär ayoz Siluanın 
kemiklerini (başını), manas-
tırdan manastıra götürdülär, 
ani insan baş iiltsin.

Kim pay aldı bu buluşmakta?
Patriarh Kiril, mitropolitlär, 

Moskva patriarhiyasının ma-
nastırlarından igumennär 
hem igumeniyalar. Beşüz igu-
men hem igumeniya kadar 
vardı. Moldovadan, Ukraina-
dan, Belorusiyadan, Kazahs-
tandan, İerusalimdän, Afon 
bayırından, Portugaliyadan 
geldilar, aşırıdan, neredä var 
Moskva patriyarhiyasının ma-
nastırları hem skitleri.

Nesoy neetlän toplandı 
hepsi igumennär hem igume-
niyalar?

Nicä sölendi, yortuyu, 
1000-ci yıldönümü kutla-
ması için. Hem dä taa pat-
riarh Kiril danışması için 
igumennerä, igumeniyala-
ra. Nesoy onnar lääzım kul-
lansınnar manastırı. Nesoy 

kızkardaşlarlan götürsünnär 
kendilerini. Teklif etti olalım 
onnarlan taa yalpak. Annaş-
mak olsun igumeniya hem 
canda bobanın aralarında. 
Sevgiylän götürsünnär kız-
kardaşları. Ani herbir kişi için 
lääzım cuvap götürsünnär Al-
lahın önündä.O verdi nasaat 
hepsinä hem dä kimin vardı 
soruşları, onnara da cuvap 
etti.

Nesoy duygularlan geldiniz 
geeri? Ne kalacek sizin aklınız-
da bu buluşmaktan?

Kaldı fikirdä çok, ani pat-
riarhlan buluştuk, o söledi, 
nicä kullanmaa manastırları, 
götürmää kendimizi kızkar-
daşlarlan. Te bu taraftan kaldı 
çok faydalı işlär. Hem dä o, ki 
baş iilttik ayoz Siluanın ayoz 
kemiklerinä. Bu ilk kerä oldu, 
seftä, açan Afondan Moskvaya 
getirerlär onun ayoz kemikle-
rini.

Var mı nesoysa eniliklär, 
angısınnar için toplantıda sö-
lendi?

Patriarh verdi izin hem 
annattı, ani igumennerin bas-
tonnarı olmasınnar yalabık, 
olsun nicä bir çoban bastonu, 
ani güder Hristosun sürüsü-
nü. Olmasın bastonnar ölä 
düzgün, yalabımasın sopalar, 
ama olsunnar taa sadä.

Sizä görä bu toplantı faydalı 
oldu mu? Nicä düşünersiniz?

Pek faydalı. Allah versin 
dä taa sık bölä toplantılar ol-
sunnar, neredä var nicä olacek 
bölä buluşmaa patriarhlan da 
problemaları, ani var manas-
tırda, çözmää.

Kristina KOÇAN

Ceviz ayının 29-da Komrat 
devlet universitetindä tanıdıl-
dı “Gagauz dili gramatikası 
tabliţalarda hem shemalarda” 
adlı kiyat, angısını hazırladı 
gagauz filologiya kafedrası 
üüredicileri doţent İvana Ban-
kova hem Valentina Mileva.

Toplantıya katıldı KDU 
milli kultura fakulteti dekanı 
Mariya Yanioglu, Bilim mer-
kezi direktoru Petri Paşalı, 
studentlär hem üüredicilär. 
Kiyadı tanıdan avtorların 
biri doţent Bankova açıkla-
dı, ani taa ileri bölä bir kiyat 
çıktı, ama liţeylerä deyni, da 
universitet üürenicileri hep 
danışardılar gramatika uu-
runda soruşlarlan. Bu kiyat 

adreslener maasuz universitet 
üürenicilerinä, angıları artık 
dört yıl sıravardır gelmeer 
gagauz filologiya kafedrasına. 
2015-2016 üüretim yılında 
kafedra salverdi bitki liţenţiat 
grupasını. Bu yıl da kafedraya 
bir kişi sade gelmää istemiş, 
elbetki, grupa açılmadı.

Toplantıda sölendi çok gözäl 
laf hem kutlandı avtorların işi. 
Ama genä dä salonda oturan-
nar havada duydular pesimiz-
ma notalarını hem bir soruş 
kokusunu: “Angı studentlerä 
hazırlandı bu kiyat?”

Açıklandı, ani kiyadın tirajı 
olacek 500 tayna, angıları daa-
dılacek şkolalara, bibliotekala-
ra hem Bilim merkezinä.

ÇEVİRİCİLİK
GAGAUZÇA: Ey, Saabi, Ani iisözleersin Seni iisözleyenneri hem ayozlêêrsın Sana inan eden-

neri, kurtar Senin halkını hem iisözlä Senin varlıını. Senin klisenin bütünnüünü koru, Senin evi-
nin gercikliini sevenneri ayozla. Sän onnarı Senin allahlı kuvedinnän saltanatla hem brakma bizi, 
Sana umut edenneri. Usluluk baaşla Senin dünnenä, kliselerinä, popazlarına hem bütün halkına. 
Zerä herbir ii vergi hem herbir käämil başış yukarıdandır, inär Sendän, aydınnıkların Bobasın-
dan. Hem Sana metinnik hem șükür etmäk, hem baș iiltmäk yollêêrız, Bobaya hem Oola, hem 
Ayoz Duha, șindi hem hojma, hem daymaların daymalarınadak.

SLAVÄNCA: Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающия, 
спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти 
любящия благолепие дому Твоего; Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою, и не 
остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священником, 
воинству и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, 
сходяй от Тебе, Отца светов, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу 
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

GREKÇÄ: Ὁ εὐλογῶν τοὺς εὐλογοῦντάς σε, Κύριε, καὶ ἁγιάζων τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας, 
σῶσον τὸν λαόν σου καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. Τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας σου 
φύλαξον· ἁγίασον τοὺς ἀγαπῶντας τὴν εὐπρέπειαν τοῦ οἴκου σου· σὺ αὐτοὺς ἀντιδόξασον τῇ 
θεϊκῇ σου δυνάμει καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς ἡμᾶς τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σέ. Εἰρήνην τῷ κόσμῳ σου 
δώρησαι, ταῖς Ἐκκλησίαις σου, τοῖς ἱερεῦσι, τοῖς ἄρχουσιν ἡμῶν, τῷ στρατῷ καὶ παντὶ τῷ λαῷ 
σου· ὅτι πᾶσα δόσις ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον ἄνωθέν ἐστι, καταβαῖνον ἐκ σοῦ τοῦ Πατρὸς 
τῶν φώτων· καὶ σοὶ τὴν δόξαν καὶ εὐχαριστίαν καὶ προσκύνησιν ἀναπέμπομεν, τῷ Πατρὶ καὶ τῷ 
Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Liturgiyanın bitki duası
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KISA HABERLÄR

Ceviz ayının 23-dä Valdimir Karagançu tanıt-
tı kendi eni kiyadını “Zamannardan avazlar”.

Yazıcıylan buluşmaa primariya salonuna gel-
di 60 kişidän zeedä. Vladimir Karagançu annat-
tı, ani 7 yıl işlemiş duuduu Çeşmäküüdä, nedän 
sora konkursu kazanmış Kişinöv Politehnik 
universitetindä, da orada 50 yıl işleer. Şindi o 
profesor Kişinövda.

Bu kiyat oldu onun sekizinci kiyadı hem 
üçüncü kiyadı, angısını o tanıdêr ana küüyündä. 

Çeşmäküülü Ekaterina Jekova eşinnän 
kararladılar yardım etmää, ki ana küüdä 
remontlansın çöşmä, angısı eveldän taa küü 
nışanıydı, bezbelli, ondan küüyün adı da 
çekiler.

Ceviz ayında gözäl bir yortu yapıldı - açıldı 
enilenmiş çöşmä. Bu olaya katıldı pek çok kişi, 
vardı aşırıdan artistlär. Ozaman Ekaterina 
okudu danışmasını küü topluşuna, ani bu 

“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
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kopusciuv@mail.ru
www.aydinnik.org
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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.

16 Bän sizi, nicä koyunnarı, yabanıların arasına yolêêrım, bunun için, yılan 
gibi, arif hem, guguş gibi, zararsız olun. 17 Ama insandan korunun, zerä sizi 
daavalara vereceklär hem sinagogalarında düüyeceklär. 18 Benim için sizi 
zaabitlerin hem padişahların önünä çıkaraceklar, ki onnarın hem insanın 
önündä tanıklık edäsiniz. 19 Ama açan sizi elä vereceklär, düşünmeyin, nicä 
yada ne söleyeceniz, zerä o zaman sizä verilecek, ne söleyäsiniz. 20 Zerä diil 
siz, ama Bobanızın Duhu içinizdän lafedecek. 21 Kardaş kardaşını hem boba 
oolunu ölümä verecek, uşaklar, analarına-bobalarına karşı kalkıp, onnarı 
öldüreceklär. 22 Benim adım için hepsi sizdän azetmeyecek, ama bitkiyädak 
dayanan kurtulacek. 23 Bir kasabadan sizi koolarsalar, öbürünä kaçın, zerä 
gerçek deerim sizä, ani İnsan Oolu gelinceyädak, siz İzrailin kasabalarını 
etiştirämeyeceniz dolaylamaa. 24 Üürenici üüredicisindän büük diil, izmetkär 
da saabisindän üstün diil. 25 Etär, ki üürenici, üüredicisi gibi, izmetkär da, saabisi 
gibi, olsun. Eer ev saabisinä Veelzevul dediyselär, onun evdekilerinä taa zeedä 
demezlär mi? 26 Bunun için onnardan korkmayın, zerä yok bişey örtülü, ani 
açılmasın, hem yok bişey saklı, ani bilinmesin. 27 Sizä karannıkta sölediklerimi 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 10: 15-42

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

Buluşmada o urguladı, ani, yazarkana romanı, zorluk vardı bulmaa lääzımnı lafları. Onun için kul-
landı başka dillerdän lafları.

HAKİKATIN SESİ

çöşmä küüyün simvolu olsun hem adı «Ana çöşmä» kabledilsin.
Geçennerdä primariyada küü topluşu bölä bir karar aldılar, artık «Ana çöşmä» küüyün 

simvolu oldu hem istoriya mirası olarak tanındı.

Canavar ayının 15-dä Kişinövda latin-
amerika danslarında - “WDSF World 
Championship Latin Junior II – Chisinau” 
- II-yunior kategoriyasında halklararası açık 
çempionatında Nina Dudoglu hem onun 
dans eşi Väçeslav Nagaylık port tanţları çifti 
bronza medaliyi aldılar.

“WDSF World Championship Latin Junior 
II – Chisinau” çempionatında 39 devlettän 77 
sport tanţları çifti pay aldılar.

Komratlıyka Nina Dudoglu hem onun 
tanţlarda çifti Väçeslav Nagaylık Moldovanın anılmış “Kodränka” sport tanţları klubunda 
üürenerlär. Onnarın trenerleri bu klubun saabileri Svetlana, Alöna hem Pötr Guzun.

Nina küçüklüündän beeri balet-sport tanţlarını oynêêr. Altı yaşından da “Kodreanka” sport 
tanţları klubunda bulunêr.

Kaynak: anasozu.com

– Ver bana çok kısmet,
Ani kalmayım aşaa.
– Taa nelär veryeim:
Var evin hem uşaan.

–Ver bana bir sevgi,
Yansın, nicä ateş.
– Veriliydi sana,
Salt sän bulmadın eş.

– Taa çok dost mu versän,
Bekim, ii olacek?
– Binnän dä yollasam,
Hep o – bir kalacek!

– Yap beni birinci,
Senin büük kuvedin.
– Sän oldun dilenci,
Prost  senin istediin.

– Aarlaşêr  ük  gittikçä,
Bana zor taşımaa.
– Sän durêrsın ayakça,
Yok neyä  aalaşmaa.

– Ver dooru bir inan,
Da yaşamayım yannış.
– Sän kendin ayırcan,
Zerä karma-karış...

                                  A. Kristova

aydınnıkta söläyin hem kulaanıza sölendikleri evlerin örtülerindän bildirin. 28 
Hem güüdeyi öldürän, ama canı öldürämeyennerdän korkmayın, ama canı da, 
güüdeyi da cendemdä Kaybedäbilendän korkun. 29 İki saçak kuşu bir paraya 
satılmêêr mı? Ama onnarın biri da, Bobanızdan izin yoksa, erä düşmäz. 30 Sizin 
sa başınızda saçlarınız da sayılı. 31 Onuştan korkmayın: siz saçak kuşlarından 
taa paalıysınız. 32 Butakım, kim Beni insan önündä açık kabledärsä, Bän da onu 
Gökteki Bobamın önündä açık kabledecäm. 33 Ama kim Beni insan önündä 
inkär edärsä, Bän da onu Gökteki Bobamın önündä inkär edecäm. 34 Sanmayın, 
ani Bän erä usluluk getirmää geldim, diil usluluk, ama kılıç getirmää geldim. 35 
Zerä Bän adamı bobasına, kızı da anasına hem gelini kaynanasına karşı ayırmaa 
geldim. 36 Hem adamın duşmannarı onun evdekileri. 37 Bobasını ya anasını 
Bendän çok sevän Bana yakışıklı diildir, hem oolunu ya kızını Bendän çok 
sevän Bana yakışıklı diildir. 38 Hem, stavrozunu alıp, ardıma gelmeyän da Bana 
yakışıklı diildir. 39 Canını koruyan kaybedecek onu, ama Benim için canını 
verän koruyacek onu. 40 Sizi kabledän Beni kableder, Beni kabledän da Beni 
Yollayanı kableder. 41 Bilgicin adına bilgici kabledän bilgiç hakını kabledecek 
hem dooru adamın adına dooru adamı kabledän dooru adamın hakını 
kabledecek. 42 Hem üürenicimin adına bu küçüklerin birinä bir filcan suuk su 
bilä verän, gerçek deerim sizä, haksız kalmayacektır».
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