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Bu günnär yașêêrız Gagauz 
Erindä birkaç amerikan. Var, 
sanêrım, onbir kişi. Getirdik 
bizimnän memleketimizdän 
bir yortumuzu, ani pek çok se-
veriz, Șükürlük günü. Olêr ka-
sım ayında, ayın bitki perșembä 
günü. Var nasıl deyelim, ani 
bu diil din yortusu, ama al-
lahlı yortu, çünkü kutlanêr 
diil sade hristianın tarafından, 
ama musulmanın, çıfıtın hem 
bașka dinnär tarafından. Bu 

GAGAUZ ERİNDÄ BİR AMERİKAN YORTU

gün șükür vereriz Allaha hepsi 
bereketleri için. Nicä deer pro-
rok David: “Șannayın Saabiyi, 
zerä O iidir, zerä Onun hayırı 
daymayadaktır” (Ps. 135:1). Bu 
gün her din için hem dä kär 
dinsiz için dä.

Memleketimizdä kutlêêrız 
Șükürlük gününü aylemizlän 
barabar. Açan aylemizin bir 
azası yașêêr uzakta, geler uzak-
tan ayläylän barabar bulușmaa 
deyni. Tükännarın hem konto-

KOLADA TÜRKÜSÜ

Eveldän Kolada gecesi genç adamnar bölük-bölük gezerlär 
evdän evä da kutlêêrlar halkı Hristosun Duumasınnan. Her bölü-
ün başında gider “kol”, baş, angısı islää biler adetleri hem türküleri 
da üüreder taa genç olannarı. Beşalma küüyündä, kolada gezärkän, 
bü türkü çalınêr.  

Avşamêêrsın, bey çorbacı,
Ey, Saabi, koladele (2).

Haberleriz Koladayı,
Ey, Saabi, koladele (2).

Koladada Hristos duudu
Ey, Saabi, koladele (2).

Bütün dünnedä şafk oldu,
Ey, Saabi, koladele (2).

Göktä, erdä sevinmelik oldu,
Ey, Saabi, koladele (2).

Yazılar da tamannandı,
Ey, Saabi, koladele (2).

Allahı da metederiz,
Ey, Saabi, koladele (2).

Çok yıllar sızä baaşlêêrız,
Ey, Saabi, koladele (2).

Hepsicii inkinat olsun,
Ey, Saabi, koladele (2).

Sofranız da dolu olsun,
Ey, Saabi, koladele (2).

raların çoyu kapanêr o gün, da 
ișçi ișlämeer.

Fukaara sa: var tradițiya, 
ani bu gün vereriz büük imäk 
onnara. Örnek, küüyümüzdä, 
neredä bulunêr benim manas-
tırım, her yıl ölä yapêrız. Var 
konuș, angısına fukaara geler, 
da vereriz imäk onnara, evdä 
dä isin deyni.

Biraz istoriya
Deerlär, ani ilk șükürlük 

yortu oldu 1621 yılda. Yortu 
sürttü üç gün, da orada vardı 
doksan indeeț hem elli üç ingi-
liz. Bașka kerä yapıldı “Şükür-
lük günü” türlü küülerdä hem 
kasabalarda, ama ozaman ol-
mazdı her yıl. Yıllık yortu oldu 
1863 yılda, amerikan Ţivil cen-
gi ortasında, açan prezident 
Avraam Linkoltn bildirdi, ani 
hepsi memleketlär șükür etsin 
Allaha Onun bereketleri için. 
O yıldan beeri her yıl kutlêêrız 
bu gözäl yortuyu.

Monah Kosmas

Liturgiyadan: büük ekteniya
Diakon: Selemettä Saabiyä dua edelim.
İnsan: Ey, Saabi, hayırla (herbir duadan sora).
Diakon: Yukardakı selemet için hem bizim cannarımızın kurtuluşu için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Bütün dünnenin selemeti için, Allahın ayoz kliselerinin ii halı için hem hepsinin birlii 

için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Bu ayoz klisä için hem onun içinä inannan, iiduacılıklan hem allahlı korkuylan girennär 

için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Bizim episkopumuz (adı) için, hatırlı popazlar için, Hristosta diakonnar için, bütün 

klir hem insannar için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Bizim Allah koruyar memleketimiz için, onun kuvetleri hem askerleri için Saabiyä dua 

edelim.
Diakon: Bu kasaba (küü, manastır) için, herbir kasaba hem memleket için, hem onnarın içindä 

inannan yaşayannar için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Bereketli havalar için, er meyvalarının bolluu için hem uslu vakıtlar için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Üzennär için, yolcular için, hasta olannar için, zeet çekennär için, esirliktä olannar için 

hem onnarın kurtuluşları için Saabiyä dua edelim.
Diakon: Ki biz kurtulalım herbir kahırdan, üfkedän hem zorluktan, Saabiyä dua edelim.
Diakon: Ey, Allah, arkala, hayırla, kurtar hem koru bizi Senin bereketinnän.
Diakon: Pek ayoz, pek pak, pek iisözlü, saltanatlı bizim Zapçıykamızı Allahıduuduranı hem 

Daymakız Mariyayı hepsi ayozlarlan barabar andıktan sora kendi-kendimizi hem biri-birimizi, 
hem bizim bütün ömürümüzü Hristos Allaha verelim.

Popaz: Ey, Saabi, bizim Allahımız, Angısının kudreti benzet-
mesiz hem saltanatı annaşılmaz, Angısının hayırı kenarsız hem 
insan sevmesi yazdırılmaz! Kendin, ey, Zapçı, Senin ii ürekliinä 
görä bak bizä hem bu ayoz kliseyä hem ver bizä hem bizimnän 
dua edennerä Senin bitkisiz hayırını hem iiliklerini.

Zerä Sana yaraşêr herbir saltanat, hatır hem baş iiltmäk, Bo-
baya hem Oola, hem Ayoz Duha, şindi hem hojma, hem day-
maların daymalarınadak.

İnsan: Amin.

ÇEVİRİCİLİK
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

Paalı dostlar!
Yaklaşêr 2017-ci yıl, kimäsä 

o olacek sevinçli hem  bereket-
li, kimäsä getirecek kahır hem 
acı. Hem sevinmektä, hem 
kahırda biz lääzım savaşalım 
kalmaa suuk kannı, alatlamaa 
köktän bişey diiştirmää, tuta-
rak alkımızda arif Solomonun 
sözünü: “Bu da geçecek”. 

İsteerim, brakıp bir tarafta 
bizim özel işlerimizi, lafedelim 
cümnä için. Cümnä dediynän, 
ilk akıla geler politika. Elbetki, 
politika bu lafın dooru ma-
anasında, angısı bitki vakıt-
lar geeriledi. Çoyu “politika” 
dediynän, annêêr korupţiyayı, 
parayı, yalanı, seçimneri h.b. 
Kim bu lafın maanasını kirlet-
ti? Biz kirlettik. Satılan, yalan 
söleyän politiklär halktan çık-
madı mı? Çıktı. Ozaman halk-
ta var problema.

Bu problemalar dün ya da 
irmi yıl geeri peydalanma-
dılar, onnar hep vardı, üz yıl 
geeri dä, bin yıl geeri dä. İn-
sandan çalmaa günah, ama 
kolhozdan var nicä. Bölä laf 
yok mu bizim halkımızda? 
Evin içi pak olsun da, gübü-
rü var nicä sokaa da atmaa. 
Bölä logika yok mu bizim hal-
kımızda? E neredän ozaman 
gelsin dooru politiklär? Onnar 
göktän inmeyeceklär, kanatlı 
ayozçuklar gibi.

İsteerim dua etmää bit-
sin seçim kampaniyaları, da 
eni yılda Gagauziyanın halkı 
yaşasın uslu, annaşıpta, raat. 
Analar-bobalar küçüktän 
uşaklarını üüretsinnär, ani diil 

islää yalan sölemää, çalmaa, 
düüşmää. Ani lääzım insan 
olmaa hem başkasında da in-
san görmää, yardım etmää 
başkasına, korumaa naturayı, 
neredä biz yaşêêrız. Ozaman 
olacek kimdän ayırmaa poli-
tik, angılarını halk kiralêêr iş 
için, nicä işçi alınêr, deyelim, 
papşoy kazmaa.

Bir başka duam, – bekim bi-
raz benim işimnän baalı, ama 
gerçek sebep bu diil – ani insan 
taa zeedä okusun hem taa az 
televizora inansın. Kiyat oku-
sun, başka meraklı işleri oku-
sun. Rusça okusun, gagauzça 
okuyarsa, taa da islää. Çünkü 
bizim halkımızda kiyat okuma 
hiç popular diil. Eskidän bölä 
kalmış, çünkü insan sabaadan 
avşama kadar iştä, zamanı yok. 
Ama vakıtlar diişti, zor bulmaa 
birini, kim bütün gün kırda iş-
leer. Çoyu taa kolay işä geçti. 
Boş zaman taa zeedä oldu, is-
teerim, ani biz boş zamanımızı 
harcayalım kiyatçılaa!

Taa bir istediim, ani Gaga-
uziyada yapılsın kiyat panayı-
rı, angısına toplansın hererdän 
kiyatlar gagauzlar için hepsi 
dillerdä. Bu panayırda kiyat-
lar hem sergilensin, hem dä 
satılsın. Sanêrım, ani bölä bir 
olay çekecek bütün dünnedän 
gagauzları aaraştıran insanna-
rın meraklarını. Elbetki, on-
nar da savaşaceklar gelmää da 
görmää hem alma o kiyatları.

Ay-Boba Mihail Çakir taa 
üz yıl geeri hep çalıştı, ani 
gagauzlar okumuş olsun-
nar, üürensinnär, kiyatçılıı 
sevsinnär. Biz ölä bir halk 
olarsak, yaşamak da diişilecek, 
hırs çiçää dä eskisi gibi gözäl 
olacek.

Sevgili vatandaşlar!
Kiyat okuyalım, uşakları da 

üüredelim okumaa! 
Yaklaşan Eni yıl hem Ko-

lada yortularınız kutluca hem 
bereketli olsun! Yaşayalım 
uslu, yaşayalım mutlu!

Ansızın Dimitri uyandı. 
Ürää düülärdi, o da ter-su 
içindäydi, suuk ter. Dıșarda 
derin karannık vardı, ka-
rannık hem sus. Uzattı eli-
ni saada. Saat ikiydi. “Ne 
o? – kendi-kendinä sordu. 
– Var mı kimsey kapuda?” 
Seslendi, ama yoktu ses. Kär 
komușunun horozu ötmärdi. 
“Olmalı bir düşmüș, bir bet 
düş”, – savaștı uyumaa genä, 
ama uykusu gamnıydı.

Ertesti sabaa uyandı yor-
gun. “Of, ne gecä, – dedi. – 
Ne düșlär. Ama fasıldır, ani 
aklımda tutmêêrım onnarı. 
Varmıș bir kız, bir gözäl kız, 
ama bilmeerim, kimdi. Hem 
dä kapuya urma – oldu mu, 
olmadı mı? – Uudu gözleri-
ni. – Kim geler burayı, beșinci 
katta olan bir kvartiraya, bu 
saatta?”

***
Üç gündän sora Dimit-

ri oturardı park yanında bir 
kafedä. İçärdi bir çay. Park 
doluydu gargalarlan, angıları 
ötärdilär. Ușaklar oynardılar 
oyun aparatlarında. Sokaktan 
geldi bir kız. Geçärdi parktan. 
Kara gözlü kızdı, kara saçlı. 

Dimitrinin masasında durup: 
“Ey, Dimitri, seläm!” – dedi.

Dimitri sä kașını çattı.
– Seläm, – dedi. – Nasılsı-

nız?
Kız güldü. “Bilmeersin, ki-

mim, diil mi dooru? Unuttun 
mu? – Güldü genä. – Bän Ma-
riya, senin dostun Alekseyin 
karısıyım”.

– Aha! – cuvap etti Dimitri. 

KAPUYA BİRİ URDU

– Da, ölä, dooru, dooru, șindi 
aklıma geldi. Nasılsınız, Mari-
ya? Aleksey nasıl?

– Bän islääyim. Aleksey 
Rusyada bulunêr. İșleer orada. 
Ama senni-benni lafedelim. 
Diiliz mi dost?

– Da, da, da, da, dostuz, – 
dedi Dimitri. – Buyur. İçecän 
mi bir çay?

– Yok, saa ol, vakıdım yok 
bu moment, ama bu günnär 
bir kerä. Tä, vereyim sana te-
lefon nomerimi.

– Neçin? – sordu Dimitri.
Mariya güldü genä. “Ne fa-

sıl çocuksun, Dima! Dostuz, 
diil mi dooru?”

Verdi ona telefon nomerini.
***
Bir haftadan sora Dimitri 

geç yattı. Dıșarda yaamur ya-
ayardı. Birkaç saattan sora an-
sızın uyandı. “Ne o? – kendi-
kendinä sordu. Uzattı elini 
saada. Saat birdi. Kapuya biri 
urdu. Dimitri titiredi. – Kim 
o? – baardı. Cuvap yoktu. Bek-
ledi bir-iki minut. – Kim var 
orada?” – sordu genä. Bekledi. 
Yoktu ses.

Kaldı döşektä. Dönüp öbür 
tarafa, savaștı uyumaa genä, 

ama uykusu yavaș geldi. Yarım 
saattan sora bir düșä daldı. 
Hererdä duman vardı. Uzak-
tan bir kız yaklașardı ona. 
Çalardı bir türkü. Kara saçlı 
kızdı. Onun gözäl silueti var-
dı, ama Dimitri görämedi su-
radını. “Kimsin sän? – Dimitri 
sordu. – Bilerim mi seni? – 
Kız güldü. – Öp beni, – cuvap 
etti, – dostuz, diil mi dooru? 

Diilsin mi sän benim yavk-
lum? Korkma,  kocam uzakta 
bulunêr bu moment. – Dimit-
ri uyandı.

“Allahım benim”, – söledi 
kendi-kendinä.

Ertesi sabaa: “Of, ne yorgu-
num, – dedi. – Uykuda ne fay-
da var, açan bölä yorgunum?”

***
O gün, saat onikidä, kafedä 

oturardı. Bir çay içärdi. Gördü 
Mariyayı. Parkın öbür tarafın-
daydı. Bakıp Dimitriyä, güldü 
hem salladı elini ona.

O üülendän sora telefon 
açtı kıza.

– Alo, Mariya? Bän Di-
mitri. Düșünärdim… acaba 
isteersin mi, bulușalım yaarın 
gecä, içelim bișey?

O söledi, ani isteer.
***
O gecä çok yaamur yaayar-

dı. Gök gürültüsü ișidildi, da 
çimçirik aydınnattı kasabayı. 
Dimitrinin uykusu gamnıydı 
genä.

Ansızın gecä yarısı uyandı 
ter-su içindä. Ürää düülärdi. 
Uzattı elini saada. Saat oni-
kiydi. Dıșarda derin karannık 
vardı, karannık hem sus. “Bo-

ran ne oldu?” – 
kendi-kendinä 
sordu. Kapuya 
urma oldu.

– Kim o? – 
sordu Dimitri. – 
Kim var orada?

Genä oldu 
urma. Dimitri 
kalktı yataan-
dan. Yaklaștı 
kapuya.

– Kim o? – 
sordu. – Kim 
geldi? Ne isteer-
sin?

Bekledi birkaç minut, ama 
cuvap yoktu.

Genä oldu urma. Dimitri 
açtı kapuyu. Görmedi kim-
seyi. Ama buz kadar suuk bir 
lüzgär, hızlı-hızlı esip, girdi 
kvartirasına.

Dimitri titiredi.
– Kimsin sän? – sordu. – 

Ne isteersin bendän?
Monah Kosmas

DOORULUKTA YALAN OLMAZ 

Doorulukta yalan olmaz,
Biyaz üzä lekä konmaz,
Konarsa da benek kär bir,
Olmaz biyaz, olur tekir.

İstärsän uz yoldan gitmää,
Hazır ol sän kuru ekmää,
İstärsän saayaa da katmaa,
Lääzımdır ayozluu satmaa.

Günah olur, olur ayıp,
Cana yazık, gidär kayıp.
Konduysan uz yola, dostum,
Dooruluktan sıkı tutun!

Viktor KOPUŞÇU
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53. ARABAYI HAZIRLA 
KIŞTAN, KIZAA DA YAZDAN.

Var ölä işlär, angılarını 
lääzım hazırlamaa vakıdın-
da: imeelik, ruba, yakacak h. 
b. Olmalı herbir insan (taa 
sık gençlär ya da savsak, iç-
kici insannar) yaşamakta 
arada-sırada düşer bölä du-
rumnara. Deyelim, birdän-
birä urmuş ayaz, adam sa yok 
neylän yaksın sobasını, içerdä 
suuk. Näbêr adam? Başlêêr 
kaçınmaa, yakacak aaramaa. 
Bulêr odun, ama onnar nem – 
tutuşmêêrlar, yanmêêrlar, he-
rersi tütün olêr. Var nasıl kuru 
odun da satın almaa, ama on-
nar kış vakıdı artık kalkêrlar 
paaya. Lääzımmış iki-üç ay 
ileri hazırlanmaa kışa. Kurut-
maa odunnarı, çorbacıyca yıv-
maa dama ya şoprona.

54. ATTAN İNİP EŞÄÄ 
PİNMÄÄ.

Adamın biri işlärsä 
büük zaabit, deyeleim, Ki-
şinövda ministru (bakan), 
sora da geçärsä (ya da onu 
geçirärselär) duuma küüyünä 
şkola direktoru, sayılêr, karye-
ra merdivenindän inärsä aşaa, 
ozaman deerlär: «Attan inip, 
eşää pinmiş». Hep bu sözü 
açıklayan başka bir örnek: erif 
islää kazanêr, alêr kendisinä 

bir «Mersedes», ama sora çıkêr 
problema, kazanç azalêr, da 
adam yok näpsın – satıp lüks 
maşinasını, alêr kendisinä bir 
ucuz «Lada» ya da «Golf».

Türk.: Attan inip eşeğe binmek.
55. ARTMADAAN  ETMÄZ.
Bu sözü kullanêrlar, açan 

bir sıra yapêrlar: düün mü, 
kumatriya mı, saadıçları mı 
çaarmışlar... Savaşêrlar man-
ca hem içki olsun okadar, ani 
biraz artsın. Neçin mi? Ne-
çin deyni, artmarsa, çanak-
lar hem filcannar bom-boş 
kalarsa, git tä düşün, doydu 
mu musaafirlär osa doymadı 
mı? İnsan çok kerä çorbacıya 
maana bulêr bölä durumnar-
da. Onuştan taa ii artsın, ka-
lıntıları var nasıl ertesi günü 
bitirmää yakın senseläylän ya 
komuşularlan.

Türk. Artmadan yetmez.
Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== Estek-pestek, kör eşää bir 

köstek, kim sesleyecek beni − 
bana aga, kim seslämeyecek − 
annısına damga.

Zaman zamandaykana, 
harman samandaykana, bän 
sallangaçtaykana, bobam da 
dünnedä taa yokmuş − anam 
yollanmış Alaca Manastıra. 
Uz gitmiş, düz gitmiş, altı ay 
− bir güz gitmiş, kafä-tütün 
içeräk, laalä-zümbül biçeräk. 
Etişmiş Haydut çöşmesinä, 
oturmuş dinnenmää. Gelmiş 
aklına bir masal, annattı bana 
onu, angısını bän unuttuydum 
da şindi aklıma getirdim.

Varmış bir däduylan bir 
babu. Yaşarmışlar bir sualı 
üstü bordeyciktä, ani bacasın-
da leleklär yuva yapmışlar da 
her yılın lelecik çıkararmışlar. 
Varmış onnarda iki öküz − bi-
risi topal, birisi dä kör, bir dä 
çol tarla, ani iki yılda bir kerä 
bereket verärmiş. Sade uşak-
ları onnarın yokmuş, da bu iş 
pek onnarı gücendirärmiş.

− Babo! Gidecäm bän büün 
kıra darıyı ekmää. Bekim, bu 
yıl bereket verär?

− Näänı gidecän aç, içerdä 
yok hiç bir kuruntu da. Git 
ilkin tut birkaç balık da ya-
payım imää, sora sa gidärsin 
kıra.

Alêr dädu süzmesini da 
gider Kirez gölünä. Salverer 
süzmeyi su içinä − çıkarêr 
birkaç kızılkanat. Salverer taa 
bir kerä, baksa: süzmä içindä 
tepiner bir küçücük çocucak 
− boyu bir karış, bıyıkları iki 
karış, ayaklarında sargıylan 
çarıcak.

− Gün aydın olsun, bobam! 
− seläm vermiş çocucak.

− Hayır olsun! Sän kimsin 
hem kiminsin? − sorêr ihtiar.

− Bän senin oolun. Bän 
bir taş üstündä gölün dibindä 
oturdum da hep bekledim, çı-
karsın beni ordan bir ii cannı 
babu da götürsün sizä. Pek 
çok bekledim − bıyıklarım 
artık bendän uzun büüdülär. 
Açan denedim senin süzme-
ni, atladım onun içinä − çıka-
yım, bakayım, ne var aydınnık 
dünnedä. Hadi şindi götür 
beni evä, zerä bän yolu bilme-
erim.

Koyêr dädu çocucaa balık-
larlan torbaya da yollanêr evä. 
Babu, açan görmüş uşacıı, dili 
tutulmuş sevinmektän.

− Ha, sän benim uşacıım! 
− haykırmış. − Senin artık 
bıyıcakların da büümüş. Adı-
nı koyacez Cücä Todur. Hadi 
içeri, oolum.

Dädunun da bitmäzmiş 
sevinecää ooluna. Suazlamış 

CÜCÄ
TODUR

onun başını da toparlanmış 
kıra sürmää. Üülen üstü Cücä 
Todur götürmüş däduya kıra 
balık çorbası. Bobası durgut-
muş öküzleri da oturmuş alsın 
sofrayı.

Cücä Todur aylaklaa bık-
mış, tutunup kör öküzün kuy-
ruundan, tırmaşmış sırtına, 
girmiş kulaana da bir keskin 
seslän baarmış:

− Ça, Martin! Hêys, Bräzu!
Öküzlär kaplêêrlar çiziyi, 

da çekeder Todur bobasının 
erini sürmää. Çekmiş bir çizi, 
çekmiş ikinciyi, çizilär struna 
gibi uz, ne boklantı, ne bişey 
başka maana − sade sıklıı Cü-
cenin işidilärmiş.

− Baka, − demiş o bobasına, 
etiştiynän genä bu başa, − sän 
yat, biraz dinnen, bän kendim 
sürecäm. İstärseydi birkimsey 
beni satın almaa, sat, korkma 
− bän hep bir geeri gelecäm.

Yatmış dädu dinnensin 
da uyuklamış. Bu vakıt kır-
ca geçärmiş bir pek zengin 
bezirgän. Baksa: çiftçi yan 
yatêr gölgedä, öküzlär sä ken-
dileri sürerlär. Bak sän cüm-
büş işi!

− Ey! − baarmış bezirgän. − 
Nesoy görülmedik iş bu?!

− Ne oldu? − sesetmiş 
dädu.

− Te, şaşıp da kaldım, 
da annayamadım, nasıl ölä 
öküzlär kendileri sürerlär.

− Sän obalt gözlerini da 
deneyecän, ani onnarı oolum 
kullanêr.

− E neredä o? − taa okadar 
şaşmış bezirgän.

− Te, te orada, öküzün ku-
laanda.

Bezirgän yaklaşmış öküzä 
da, deneyip çocucaa, belert-
miş gözlerini, kala kalmış.

− Sat onu bana, çorbacı! − 
yalvarmış zengin.

− Nekadar verecän? − sor-
muş dädu.

− Üz altın para.
− Olur, al onu!
Sayıp däduya parayı, 

bezirgän sokêr Cücä Toduru 
cöbünä da toparlanêr yoluna.

Yolca Todur deşmiş bezir-
genin cöbünü, enikunu inmiş 
paçasından çizmesinin konç-
larına, çizmedän da atlamış 
erä, saklanmış bir tavşam göl-
gesi altına. Bezirgän örüyer 
ileri, hiç haberindä dä yok. 
Açan o uzaklaşmış haylicä, 
Cücä Todur aykırlamış Ba-
badak daayını, etişmiş Geçit 
köprüsünä küüyün uurunda 
da kararlamış gecelesin orda. 
Erleşmiş köprü altında, kapa-

mış-kapamamış gözlerini, hep 
o köprü altına toplanmış hay-
dutlar da.

− Özledim lokma, − demiş 
birisi.

− Şiştä pişirilmiş lokma! − 
demiş ikincisi.

− Şiş kebabı özledim! − de-
miş üçüncüsü.

− Şiş kebabı da, kor bastıı 
da olacek, − demiş öndercile-
ri. − Bu gecä çalacez küüyün 
kenarından dädunun öküzü-
nü da hepsi olacek. Kayıl mıy-
sınız?

− Kayılız! − bir aazdan ba-
armışlar öbürüleri.

− Alınız beni dä, kardaşlar! 
− baarmış Todur.

− E sän kimsin? Nerdän 
bırda alındın? − korkudan 
kıpıtmış haydutlar. Gücülä 
deneyäbilmişlär Cüceyi.

− Ha! Sän taman bizä 
lääzımsın. Biz seni çoktan 
aarêêrız. Sän, girip kapu ara-
lıından dama, açacan kapuları 
da çıkaracan öküzü.

Giderlär, etişerlär küüyün 
kenarına. Cücä Todur tanı-
mış evini. Haydutlar yardım 
etmişlär çocucaa geçsin kapu 
arasından, kendileri dä, sinip 
köşeyä, beklärmişlär.

− Kardaşlar-haydutlar! An-
gısını çözeyim: topalı mı osa 
körü mü?

− Sus be, bodur şeytan! − 
fisirdemiş haydutlar. − Çıkar 
körünü.

− E çatıyı çözeyim mi? − 
baarmış içändan genä Todur.

− Nicä olursa, sade çıkar! 
− çeketmiş üfkelenmää önder-
ci. − Nerdä bulduk bu esapsız 
meçikliyi. Ortalıı kaldıracek.

Haydutlar götürerlär öküzü 
daaya, kesip soymuşlar, yaanı-
yı pay etmişlär. Cücä Todura 
düşmüş bir parça kara ceer 
hem mayası. Haydutlar, alıp 
paylarını, daalışmışlar, çocu-
cak için da unutmuşlar.

Todur gitmiş Suuk pına-
ra, yıkamış mayayı da, girip 
içinä, uyuklamış. Gecä yarısı 
razgetirmiş onun üstünä aç 
yabanı, yutmuş onu. Çocuk 
uyanmış, doz-dolay karannık, 
annayamêêr, neredä bulunêr. 
Bir da it isi urmuş burnusu-
na. Annamış, ki ya köpek, ya 
da canavar yutmuştur onu. 
Adım-adım gezeräk yabanı-
nın şkembesi içindä, çıkmış 
buazına, bakmış dışarı. Erin 
üzündä üülenmiş, yabanı do-
orutmuş tabannarını yamaçta 
otlayan sürüyä dooru. Çoban-
nar uyuyarmışlar. Açan yaba-
nı kuzuyu may-may tutacey-
mış, çocuk baarmış:

− Kalk, çoban, kalk, olan! 

Yabanı paralaycek kuzunu!
Çobannar uyanmışlar, hıs-

tırmışlar köpekleri − cana-
var gücülä kurtulmuş. Sinip 
sırgannık içindä, kararlamış 
kollasın tavşamı. Açan tavşam 
yaklaşmış, Todur genä baar-
mış:

− Kaç, göcen, tıı bırdan, 
zerä kalacan derisiz!

Tavşam, atlayıp yolcaazdan 
bir tarafa, yok olmuş koraylar 
içindä.

− Kim gezer benim içimdä 
da korkudêr benim manamı? 
− baarmış canavar.

− Bän, Cücä Todur!
− Sän ne isteersin bendän?
− Götür beni evä, anama-

bobama.
− Onnar nerdä yaşêêrlar?
− Te-eee o yakın küüceezdä.
Yok ne yapsın canavar: 

kıstırêr kuyruunu da yorta-
rak kaçêr küüyä dooru. Etişip 
dädunun evinä, yabanı dur-
muş, yokmuş kolayı girsin 
aula: dädu doorutmuş örmä 
aulu, brakmış sade iki geçik 
da ilik koymuş orda, − tavşam 
tutulsun. Todur bakmış genä 
yabanının aazından dişleri 
arasından.

− Te bu geçiktän gir aula, − 

demiş çocuk yabanıya.
− Korkêrım: bırda prinka 

koyulu, − demiş canavar.
− Korkma, sok enikunu 

kafanı halkaya da sıyırılacan 
içänna, − akıl vermiş Todur.

Yabanı, soktucaan kellesini 
ilik içinä, ilik sıkılêr.

− Salver beni dışarı, bän 
sana yardım edecäm, − deer 
Todur.

Atlayıp yabanının aazın-
dan, bir çaarış-baarış kaldırêr:

− Baka-aaaa! Mamo-oooo! 
Geliniz burayı, öldürünüz ca-
navarı: biz onu soyacez, bana 
bir kocucak diktirecez.

Dädu kapmış nacaa, babu − 
suacıyı, canavarı öldürmüşlär, 
derisini tulum soymuşlar, 
dädu onu tuzlamış, bir çatal 
pardıya germiş, kurusun.

− Nasıl yaşêêrsınız burada 
bensiz? − sormuş Todur, bı-
yıklarını kıvradarak.

− Pek islää, − deer ihtiarlar. 
− Özledik seni, bekleeriz.

Babu o deridän dikmiş oo-
luna bir kürkçääz, bir çift me-
şincik, bir dä güüslük − hem 
kış için olsun, hem güz-ilkyaz 
için. Babuylan da däduya birär 
çift terlik çıkmış. Şindi dä on-
narı taşıyarmışlar.
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KISA HABERLÄR

Kıran ayının 16-da Stam-
bulda yaşayan gagauzlar Ga-
gauziya başkanı İrina Vlah-
lan buluştular. Moldova hem 
Türkiya arasında sekizinci 
hükümetlärarası toplantı için 
gelän başkan ilersi günü An-
karada gagauzlarlan görüştü.

Stambulda gagauzları ko-
nakladı Bosna Sancak kultu-
ra hem yardımnaşma dernää, 
angısı hem  gözäl toplantı sa-
lonnarını verdi, hem imäk dä 
ikram etti. Dernek başı Mu-

“HAKİKATIN SESİ” 
gazetası

Gazetanın kurucusu:
«AYDINNIK» 

kultura-aydınnatmak 
cümnä topluluu
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Gazetadan material alınarsa, 
kaynak gösterilsin lääzım.
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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.

27 Bana Bobamdan herbir iş verildi, hem Oolu, Bobadan kaarä, kimsey 
tanımaz, hem Bobayı kimsey tanımaz, Ooldan kaarä, hem onnardan, kimä 
Ool istärsä açmaa. 28 Hepsi yorgun hem üklü olannar, gelin Bana, da Bän 
sizä raatlık verecäm. 29 Benim boyunduruumu üstünüzä alın hem Bendän 
üürenin, zerä Bän yavaşım hem ürektä usluyum, da cannarınıza raatlık 
bulacenız. 30 Zerä Benim boyunduruum ii, hem Benim üküm kolay».

1 O vakıt İisus cumertesi günü ekinnär arasından geçärdi, Onun 
üürenicileri da acıktılar da, başakları koparıp, başladılar teneleri imää. 2 
Fariseylär, bunu görüp, Ona dedilär: «Senin üürenicilerin yapêrlar onu, 
neyi cumertesi günü düşmeer yapsınnar». 3 O da dedi onnara: «Acaba 
siz okumadınız mı, ne yaptı David, açan acıktı o hem onunnan barabar 
olannar? 4 Nicä o Allahın evinä girdi da kurban koyulmuş ekmekleri idi, 
angılarını düşmäzdi isin ne o, ne da onunnan barabar olannar, ama sade 
popazlar? 5 Osa okumadınız mı kanonda, ani popazlar cumertesi günü 
klisedä cumertesini bozêrlar, ama onnar diil kabaatlı? 6 Ama sizä deerim, 
ani burada bulunêr O, Kim klisedän taa büük. 7 Eer siz biläydiniz «Diil 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 11: 26-30; 12: 1-21

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

HAKİKATIN SESİ

Biyazıdı ortalık,
Gün biter hızlı.
Uyukladı sık daalık,
Kaarlan sarılı.

Fidannardan uzanêr
Fasıl gölgelär.
Ayın şafkından yanêr
Gümüş yıldızlar.

Çamnar atmış sırtına
Biyaz tulumu.
Kavaklar yanêr yalınnan,
Nicä bal mumu.

Büülü  daayın yalabık,
Gözäl içersi.
Uslu ortalıı keser
Buhunun sesi.

Nicä masal, kış daayı
Uyvaşık uyuyêr.
Masallıı dünnelerä
O bizi çaarêr.
                                  A. Kristova

kurban, ama hayır isteerim» sözünün maanasını, ozaman siz kabaatsızları 
kabaatlı çıkarmayaceydınız. 8 Zerä İnsan Oolu cumertesinin da saabisi».

9 İisus, oradan gidip, onnarın sinagogalarına girdi. 10 Orada kuru elli 
bir adam vardı. Da İisusu kabaatlı bulsunnar deyni, sordular: «Düşer mi 
cumertesi günü alıştırmaa?» 11 O da dedi onnara: «Kim sizdän, kimin 
bir koyunu varsa, da cumertesi günü o koyun kuyuya düşsä, acaba, tutup, 
çıkarmaz mı onu? 12 Ama nekadar taa paalı adam koyundan! Butakım, 
cumertesi günü var nicä iilik yapmaa». 13 Sora dedi o adama: «Elini uzat!» 
- da o uzattı, eli da öbürü gibi saa oldu. 14 Fariseylär sa, çıkıp, İisusa karşı 
danışmak yaptılar, nicä kaybetsinnär Onu. Ama İisus, duyup bunu, oradan 
gitti. 15 Hem Onun ardına çok insan gitti, O da hepsini onnarı alıştırdı. 16 
Hem sımarladı onnara, Onun için haber vermesinnär. 17 Ki taman olsun 
o, ne sölendi İsaya bilgiçtän, ani deer: 18 «Bu Benim ayırdıım İzmetkerim, 
Benim Sevgilim, Angısını sever canım. Hem Onun üstünä koyacam Benim 
Duhumu, da o halklara dooruluu haberleyecek. 19 O karşı sölämeyecek 
hem baarmayacek, hem kimsey sokaklarda Onun sesini işitmeyecek. 20 O 
ezilmiş sazı kırmayacek hem tütän keteni sündürmeyecek, dooruluu başa 
çıkaranadak. 21 Halklar da Onun adına umut edeceklär».

KIŞ MASALI DAADA

hammet Sancaktar hem dernek azaları gagauzları çok islää karşıladılar hem büük ilgi gösterdilär. 
Toplantıya katıldı yaklaşık üz kişi, kim üürener Stambulda ya da işleer orada. Kimisi, evlenip, 
heptenä yaşamaa kalmış bu megapolistä. Ama hepsini birleştirer sevgi ana topraana, ana evinä, 
kulturasına. Pek çok kişi gelämedi, çünkü işleerlär, kimi studentlerin dä ekzamenneri var, ama 
gelennär çok sevindilär bu kolaylaa – toplanmaa da lafetmää, hasret gidermää.

Toplantıyı başladı Bosna Sancak kultura hem yardımnaşma derneenin başı, angısı annattı 
dernek için, nedän sora söz verdi başkan İrina Vlaha. Gagauz Eri başkanı annattı Gagauziya-
da durum için, nelär yapılêr hem ne yapılacek, haber verdi Ankarada hem Stambulda yapılan 
görüşmelär için. Başkan lafetti hem gagauzça, hem rusça, belliydi, ani bitki vakıtlar o taa ilerlet-
miş gagauzçasını da savaşêr taa çok lafetmää gagauz dilindä.

“Çok sevinerim, ani büün sizinnän buluşêrım, paalı kardaşlar, paalı vatandaşlar. Siz bilersiniz, 
ani, açan sizi hepsinizi gördüm, çekettim düşünmää, çok bizim insan yaşamêêr evdä. Gittiniz 
evdän, çalşêrsınız diil Gagauziyada <…> Düşüneriz, ani biz Gagauziyada çok işlär yapacez ölä, 
ani siz evä geläsiniz”, – dedi başkan.

İrina Vlahtan sora lafetti onun yardımcısı Vadim Çeban, Dış ilişkileri bakannıı başı Vitali 
Vlah, seçilän deputat Grigori Uzun hem V Halk Topluşu deputatı Roman Tütin. Toplantının 

ikinci payında herkez yaklaştı 
başkana da tanıştı, soruşlarını 
sordu.

Türkiyada üürenän Viktor 
Kopuşçu teklif etti kurmaa ga-
gauz studentleri birliklerini o 
kasabalarda, neredä çok gaga-
uz üürenici var hem Rusiyada, 
hem Türkiyada, hem başka 
devletlerdä. Ona görä baalan-
tıların kaavileştirilmesi için bu 
birliklär var nicä bir federaţiya 
yapsınnar.

Foto: Ramyar Majidi
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