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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 elektorn versiyasını - yazsın bizä poçta adresini hem elektron adresini.

‘‘AYDINNIK’’ CT DUA KİYADI UŞAKLARA DEYNİ TİPARLADI
Canavar ayında “Aydınnık” kultura-aydın-

natmak cümnä topluluu “Dua kiyadı uşakla-
ra deyni” kiyatçıın ikinci basımını tiparladı. 
2000 taynalık tirajlan çıkan kiyatçık Komrat-
ta hem Kurçuda (Ukraina) tanıdıldı. Gagau-
ziyanın hem Ukraina gagauzlarının birinci 
klas üürenicileri “Aydınnık”tan birär kiyat 
baaşış kablettilär. 2012 yılda çıkan kiyat pek 
lääzımnı oldu, onun için kararlandı tiparla-
maa ikinci basımını. İleri dooru, lääzım olar-
sa, ek tiraj yapılacek, haberledi “Aydınnık” CT. 

Canavar ayının 5-dä Ga-
gauziya M. Maruneviç adına 
Bilim-aaraştırma merkezindä 
geçti “Dua kiyadı uşaklara 
deyni” kiyatçıının tanıtımı. 
Kiyadı hazırladı Bilim-aaraş-
tırma merkezinin zaametçisi 
Viktor Kopuşçu hem Saabinin 
Simasının Diişilmesi adına 
Komrat cümnesinin başı ierey 
Sergi Kopuşçu.

Tanıtıma teklif edildi BAM 
zaametçileri, universitettän 
üüredicilär hem studentlär, 
üüretim hem kultura bakan-
nıklarından zaametçilär hem 
bibliotekacılar.

Toplantıyı açtı BAM di-
rektoru Petri Paşalı, angısı 
urguladı bu çalışmanın Gaga-
uziyanın bilim-aaraştırma ya-
şamasında büük önemini.

Kiyatçıın hazırlayanı hem 
“Aydınnık” CT başı Viktor Ko-
puşçu annattı kiyadın struktu-
rası, konţepţiyası hem içinde-
kileri için.

İerey Sergi Kopuşçu tanıt-
tı “Aydınnık” CT yaptıklarını 
hem neetlerini.

Sora toplantıya danıştı Kaul 
eparhiyasının administrativ 
sekretarı protoierey Vitali Ze-
linskiy, Kultura bakannıının 

Canavar ayının 3-dä Uk-
rainanın Kurçu küüyündä 
“Dua kiyadı uşaklara deyni” 
tanıdıldı. Kiyatçıı tanıttı ki-
yadı tiparlayan “Aydınnık” 
CT öndercileri hem kiyadın 
hazırlayannarı Viktor Kopuş-
çu hem ierey Sergi Kopuşçu. 
Kurçudan hem dolay gagauz 
küülerindän geldi üüredicilär, 
bibliotekacılar hem uşaklar.

Uşaklara dua kiyadının ta-
nıtımına katıldı Kurçu küüyü-

nün popazı Nikolay Naçev. 
Tanıtımın ev saabisi oldu 

Gagauz kultura merkezi hem 
onun başı Olga Kulaksız. 
Üüredicilär dä, üüreciliär dä 
pek sevidilär eni kiyatçaa hem 
şükür ettilär, ani onnarı da 
unutmadık. Umut ederiz, ani 
ileriyä dooru baalantılarımız 
taa da çok kuvetlenecek hem 
zeedelenecek.

Foto: Oleg MALAY, 
Olga KULAKSIZ

Komratta ‘‘Doorusaltanatlı Gagauziya’’ 
sergisi açıldı

Gagauziyanın Bilim-aaraş-
tırma merkezinin zaametçisi 
Viktor Kopuşçu, angısı çıkardı 
birkaç kiyat Ay-Boba Mihail 
Çakir için, söledi, ani bu te-
mayı başladı aaraştırmaa 5 yıl 
geeri.

“Açan bän çekettim 
çevirmää Bibliya hem litur-
giya tekstlerini, annadım, 
ani ilkin lääzım üüreneyim, 
ne yapılmış bu uurda taa ile-
ri. Bölä başladın aaraştırmaa 
Ay-Bobanın yaşamasını hem 

zaametlerini. İleri dooru 
da isteerim tanıtmaa kalan 

Çakirlerin yaşamalarını, ya-
ratmalarını”, - toplantıda açık-
ladı Viktor Kopuşçu.

Baurçu küüyünün klisesi 
için hem Aynoroza gagauzlar 
için kiyatların avtoru Kons-
tantin Kurdoglu da paylaştı 
kendi görgüsünü.

“Din hem inan için pek zor 
yazmaa. Bu bir büük sorum-
nuluk. Açan bän başladım 
Baurçu klisesi için yazmaa, 
material hiç yoktu. Sora bän 
çok işledim Moldova millet 

arhivindä da buldum çok me-
raklı işlär”, - dedi Konstantin 
Kurdoglu.

Din için türkü yazan Valeri 
Kristev gagauzça türkü çaldı.

Komrat bibliotekasının direk-
toru Vasilisa Tanasoglu, BAM 
zaametçileri Olga Radova, 
Mariya Kopuşçu hem Sergey 
Zahariya. Hepsi beendi kiyadı 
hem söledi, ani ikinci basım 
taa kaliteli, renkleri taa koyu, 
resimneri taa kıvrak olmuş. 

Toplantının bitkisindä Ga-
gauziyanın aktivisti Leonid 
Dobrov teklif etti Bilim merke-
zi tiparlasın 2008 yılda geçän 

gagauzların hristiannı kablet-
melerinin 1000-ci yıldönümü 
için olan konferenţiyanın ma-
teriallarını.

Tanıtıma katılan hepsi kab-
letti birär tayna kiyatçık, “Ay-
dınnık” CT broşuralarını hem 
“Hakikatın sesi” gazetasını.

Gagauziyanın Bilim-aa-
raştırma merkezi yardım etti 
yollamaa Gagauziyanın hepsi 
şkolalarına bu kiyatçıı.

Canavar ayının 6-da Komratta 
regional bibliotekada “Doorusal-
tanatlı Gagauziya” adında bir ser-
gi açıldı. Sergidä dizildi din tema-
tikasında olan kiyatlar, dergilär, 
gazetalar, audio hem video mate-
riallar. Konuşmacı olarak, sergi-
nin açılışına katıldı din uurunda 
kiyat çırakan kişilär: Viktor Ko-
puşçu hem Konstantin Kurdoglu. 
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БЕСАРАБИЯЛЫ ГАГАУЗЛАРЫН ИСТОРИЯСЫМитрoпoлит Мa-

кaрий булду, ки гa-
гaузлaрын дили  хaлиз  
тюрк дили хeм ки гa-
гaузлaр тюрк сeнсeлeси, 
тюрк сoйудур.

Митрoпoлит Мaкa-
рий дeди, ки узлaр 
ичин, oгузлaр ичин, 
тoрклaр (тюркляр) 
ичин, йaзмышлaр eски 
йaзыджылaр: лeтoписeц 
Нeстoр, истoрик рус 
Кaрaмзин, урум грeк 
йaзыджысы истoрик 
Бaгрянoрoдный хeм 
дя aрaп йaзыджылaры 
Истaхри хeм Иби-
Хaнкaи. Митрпoлит 
Мaкaрий сёлeди, ки 
сaдe Oртaкы Aзийaдa 
вaрмыш 24 тюрк 
сeнсeлeси, бaш тюрк 
хaлклaры, aнгилaрдaн 
гит-гидя дуумуш бaш-
кa тюрк бёлмeлeри, 
aнгылaры дaaлмыш 
Aзийa ичиндя хeм 
Eврoпa ичиндя хeм 
дя чoйу oннaрдaн 
aрaплaнмыш, пeрсийa-
ннaнмыш, руслaнмыш, 
б у л г a р л a н м ы ш , 
у р у м н a н м ы ш , 
р o м ы н н a н м ы ш , 
мaдйaрлaнмыш хeм дё-
кюлмюш бююк хaлк-
лaрын ичиня. Гaгaузoлoг 
Мoшкoв, aни гeзмиш 
хeм кeнди гёзлeриннян 
гёрмюш гaгaузлaрын 
джюмля кююлeрини 
Булгaрийaдa, Грe-
цийaдa, Дoбруджaдa, 
Р o м a н и й a д a , 
Б a с a р a б и й a д a , 
Русийaдa, булмуш хeм 
йaзэр, ки гaгaузлaр 
диил нe булгaр, нe урум 
(грeк), нe рoмын, нe дя 
рус сoйундaн, aмa тюрк 
узлaрын, oгузлaрын 
сoйундaн хeм дя ки 
чoк гaгaуз Визaнтийaдa 
урумнaрын, грeклeрин 
aрaсындa урум oлмуш, 
Булгaрийaдa булгaр 
oлмуш, Рoмaнийaдa 
рoмын oлмуш. 

Пeк сиирeк рaз-
гeлмиш, ки урум eки 
дя рoмын (мoлдoвaн), 
eки дя рус гaгaуз oлмуш 
гaгaуз кююйюндя, 

гaгaузлaрын aрaсындa.
Гaгaузлaр сoрмaктa 

сёлeeрляр, ки oннaр 
диил булгaр, диил урум, 
диил рус, диил рoмын, 
диил oсмaнны тюрк, 
aмa aчaн гeлeр вaкыт 
йaзмaa кийaдa oнун 
сoйуну, сeнсeлeсини, 
гaгaузлaр дeeрляр 
булгaрлaрын хeм 
руслaрын aрaсындa, 
ки oннaр тюрклeнмиш 
булгaр, урумнaрын 
хeм рoмыннaрын aрa-
сындa дeeрляр, ки 
oннaр тюрклeнмиш 
урум (грeк), тюркo-
фoн.

Гaгaузлaр eвeлки 
вaкыттaн ююрeн-
мишляр пoлитикa 
йaпмaa: булгaрлaрын 
aрaсындa хeм руслaрын 
aрaсындa гёстeрмяя, 
ки oннaр булгaр, ки 
бу сeбeптян булгaрлaр 
хeм руслaр oннaры тaa 
ии кaбул eтсинняр. 
Урумнaрын aрaсындa 
хeм мoлдoвaннaрын, 
рoмыннaрын aрaсындa 
г ё с т e р и р м и ш л я р 
кeндилeрини урум, 
грeк eки дя рoмын, 
ки урум зaaбитлeри 
хeм мoлдoвaн–рoмын 
зaaбитлeри (фaнари-
oтлaр) ии кaбул eт-
синняр гaгaузлaры. 
Бaшкa хaлклaр ии 
кaбул eдярмиш гaгa-
узлaры, зeря oннaр 
й ы м ы ш a к л ы к л a н , 
у з л a с м a к л ы к л a н , 
к a й ы л л ы к л a н , 
б a р ы ш м a к л ы к л a н , 
узлуклaн гeзярмиш. 
Гaгaузлaрын хaрaктeри, 
aдeтлeри, тaбeeтлeри 
хeм сёзюйeти, джaн дуй-
гусу сёлeeр, ки гaгaузлaр 
тюрк сeнсeлeси хeм 
дя oннaрын дили хa-
лиз тюрк дили. Eн 
шaнны йaзыджылaр 
aчык гёстeрeрляр, ки 
гaгaузлaр чeкилeрляр 
тюрк узлaрдaн, oгуз-
лaрдaн, хaлиз тюрк 
сeнсeлeсиндян.

ГAГAУЗЛAРЫН 
EРЛEШМEСИ                

БAСAРAБИЙAДA 
(БУДЖAКТA)

Т a т a р л a р ы н -

м o н г o л л a р ы н 
урмaклaрындaн сoрa 
(1234) гaгaузлaр 
бююк бёлмeйлян eр-
лeшмишляр Тунaнын 
сaa кeнaрлaрындa 
хeм дя Кaрa Дeнизин 
г ю н б a т ы с ы н ы н 
кeнaрлaрындa Вaрнa, 
Кaвaрнa, Бaлчык, 
Силистрa вилийaтын-
дa хeм дя бир гaгa-
уз пaдишaхлык кур-
мушлaр Дoбруджaдa хeм 
eдeнмишляр бир шaнны 
пaдишaх Дoбрoтич, 
aнгысы йaшaрмыш 
гaгaузлaрын бaш кaсa-
бaсындa Кaвaрнaдa. 
Бaйaзид II, oсмaнны 
тюрклeрин султaны 
(1383), гaгaузлaрын 
п a д и ш a х л ы ы н ы 
бoзмуш, гaгaузлaрын 
пa-дишaхыны Ивaнгoсу, 
Дoбрoтичин ooлуну, 
вaсaл йaпмыш хeм 
гaгaузлaры eли aлтынa 
aлмыш хeм кoймуш 
oннaры измeт eтсинняр 
o с м a н н ы л a р ы н 
султaнынa...

Aчaн бaшлaнмышлaр 
джeнкляр руслaрын хeм 
oсмaнны тюрклeрин 
aрaсындa, Вaрнa, 
Силистрa, Русчук ви-
лийaтлaрындa хeм 
Дoбруджaдa 1734-1739 
йыллaрдa хeм 1768-1774 
йыллaрдa, гaгaузлaр 

пeк чoк зoр чeкмишляр 
хeм дя бaшлaмышлaр 
брaкмaa eски eрлeри 
хeм дя гeчмяя eрлeшмяя 
Мoлдoвa ичин-

дя Бeсaрaбийaдa, 
Буджaк ичиндя, хeм 
дя Русийaдa. Илк 
сeфeр чoк йaрдым 
вeрмишляр гaгaузлaрa 
Мoлдoвa бoйaрлaры 
– урумнaр, грeкляр, 
ф a н a р и o т л a р , 
aнгылaры вeрмишляр 
г a г a у з л a р a 
м o ш и й a л a р ы н ы , 
бoш тoпрaклaрыны 
ишлeмяя хeм дя мaл 
oтлaндырмaa хeм дя 
кoйун гютмяя хeм 
oрaдa eрлeшмяя.

М o л д o в a 
бoйaрлaрындaн eн 
шaнны хeм eн ии 
йaпыджы гaгaузлaр 
ичин бoйaрмыш Бa-
луш (Бaлш), aни 
тюрк Дивaнындa хeм 
Мoлдoвa Дивaнындa 
бююк зaaбитмиш, чюн-
кю oнун вaрмыш чoк 
мoшийaлaры, кырлaры 
хeм oнун вaрмыш 
ляязымныы ишчи 
ичин, чифтчи инсaн 
ичин, o Тунaнын сaa 
тaрaфындaн гeчир-
миш ики бёлюк гa-
гaуз Мoлдoвaйa, Бa-
сaрaбийaйa, Лaпушнa 
вилийaтынa хeм 
бурaдa Бaлушун 
м o ш и й a л a р ы н д a 
гaгaузлaр (1770 йылдa) 
йaпмышлaр, дюз-
мюшляр 2 кoлoнийa, 2 
кюю: Чaдыр хeм Oрaк, 
нeрeдя йaпмышлaр 2 
клися. Бaлуш (Бaлш) 
гeчирмиш биркaч 
бёлмя гaгaуз бaшкa 
мoшийaлaрынa Сирeт 
бoйундa. Бурaдa 
гaгaузлaр дурмушлaр, 
и ш л e м и ш л я р , 
йaшaмышлaр йaкын 
50 йыл. Aмa aчaн 
Буджaктaн чыкмышлaр 
тaтaрлaр, oзaмaн чaдыр-
лы гaгaузлaр чыкмыш 
Бaлушун Чaдирындaн 
хeм дя eрлeшмишляр 
1818 йылдa Буджaктa, 

нeрeдя дюзмюшляр бир 
eни кoлoнийa – Чaдыр-
Лунгa. Oрaк гaгaузлaры 
1820 йылдa брaкмышлaр 
Oрaк мoшийaсыны хeм 
дя гeчмишляр Буджaa 
хeм дя дюзмюшляр 
бир eни кoлoнийa Aв-
дaрмa, нeрeдя шинди 
дя йaшээрлaр. Aчaн 
гaгaузлaр чыкмышлaр 
eски Чaдырдaн хeм 
Oрaктaн, oннaрын 
eриня eрлeшмишляр 
мoлдoвaннaр. Бaлуш 
гиби йaпaрмыш бaш-
кa бoйaрлaр дa хeм 
дя мoшийaлaрынa 
Тунa бoйундa кaбул 
eдярмишляр гaгaузлaры 
eрлeшмяя йaшaмaa. 
Кяр тaтaрлaрын биля 
бeйлeри хeм бoйaрлaры 
вeрирмишляр гaгaуз-
лaрa мoшийaлaрыны 
ишлeмяя, зeря гaгaузлaр 
ии, дooру иш йaпaрмыш 
хeм дя ии дижмa ёдяр-
мишляр бoйaрлaрa. 
Гaгaузлaр 1804 йылaдaк 
дaaлы дурурмушлaр 
Мoлдoвa ичиндя, 
Дoбруджa ичиндя хeм 
бaшкa eрлeрдя, aмa 
aчaн руслaр aлмышлaр 
Бaсaрaбийaйы, хeм 
тaтaрлaр бaшлaмышлaр 
чыкмaa Буджaктaн хeм 
дя гeчмяя Крымa хeм 
Тюрк мeмлeкeтлeриня, 
хeм aчaн Рус пaдишaхы 
вeрмиш изин, ки 
тaтaрлaрын eриня кa-
бул eтсинняр джюм-
ля христийaннaры: 
руслaры, булгaр-лaры, 
гaгaузлaры, oзaмaн 
Мoлдoвaдaн, Дoб-
руджaдaн хeм бaшкa 
eрлeрдян гaгaузлaр 
бaшлaмышлaр eрлeш-
мяя Буджaктa. 1809 
йылдa гaгaузлaр дюз-
мюшляр икинджи кoлo-
нийaйы Кoбeй (Кубeй), 
1811 йылдa гaгaузлaр 
дюзмюшляр 8 кoлo-
нийa: Кoмрaт, Курджи, 
Чeсмeкёй, Eтулийa, Кa-
рaкурт, Eски-Трoйaн, 
Бeшгёз хeм Кoнгaз.

(Ётеси ёбюр номердя)
Прот. М. Чакир
1934 йыл
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MEHMET SELİM KARTAL: “GAGAUZ YERİ’NİN 
TÜRKİYE İLE MOLDOVA ARASINDAKİ İLİŞKİLERDE 

KÖPRÜ OLMA ROLÜ ARTIYOR”

– Sayın Büyükelçim, Siz 
İstanbul’da doğdunuz, ondan 
sonra farklı ülkelerde ve şehir-
lerde görevlerde bulundunuz. 
Hangi ülkeyi veya şehri en çok 
beğendiniz?

– Bugüne kadar bulundu-
ğum ülke ve şehirlerde, orala-
rın en güzel yönlerini görmeye 
ve yaşamaya özen gösterdim. 
Bu itibarla, bulunduğum yer-
ler arasında herhangi bir ay-
rım yapmanın doğru olmaya-
cağını düşünüyorum. Şu anda 
Moldova’da bulunmaktan, 
Kişinev’de görev yapmaktan 
ve Gagauz Yeri’ni sıklıkla ziya-
ret etmekten büyük memnu-
niyet duyuyorum.

– Moldova’da büyükelçi 
olarak 3,5 sene çalışıyorsunuz, 
daha önce bulunduğunuz gö-
revler bu görevden farklı mı?

– Moldova’dan önce ülke-
mizin Mostar (Bosna Hersek) 
ve Nürnberg (Almanya) Baş-
konsolosluklarında Misyon 
Şefi olarak görev yaptım. İlk 
defa Büyükelçilik unvanıyla 
Moldova’da görev yapıyorum. 
Başkonsolosluk ve Büyükel-
çilik görevleri Misyon Şefliği 
açısından benzerlikler arzet-
mektedir. Tabiatıyla, Büyükel-
çilik görevi diğer görevlerden 
kapsam ve temsil açısından 
birçok farklılıklar göstermek-
tedir.

– Verdiğiniz demeçlerde 
Moldova ile Türkiye arasında-
ki ilişkilerde Gagauzya’nın bir 
köprü olduğunu vurguluyor-
sunuz. Size göre son 20 yılda 
Gagauzya’nın bu rolünde nasıl 
değişimler oldu ve ne gibi pers-
pektifler bekleniyor?

– Gagauz Yeri’nin Türkiye 
ile Moldova arasındaki ilişki-
lerde köprü olma rolünün her 
geçen gün daha da arttığı ka-
naatindeyim. Türkiye olarak, 
Moldova Hükümeti’nin de bil-
gisi dahilinde, Gagauz Yeri’nin 
kalkınmasına ve daha iyi ko-
şullara kavuşmasına yönelik 
olarak elimizden gelen gayreti 
göstermekteyiz. Önümüzdeki 
yıllarda Türk işadamları ve ya-

tırımcılarının 
Gagauz Yeri’ne 
daha fazla ilgi 
göstereceği ve 
yeni yatırım 

imkânlarının ortaya çıkacağı 
beklentisi içindeyim.

– Bildiğimiz gibi TİKA pek 
çok proje gerçekleştirdi ve hala 
gerçekleştiriyor da. Türkiye’nin 
en çok önem verdiği projeler 
hangi alanlarda yapılıyor? Bir 
kaç projeyi açıklayabilir misi-
niz?

– Türkiye’nin Gagauz 
Yeri’nde en çok önem verdiği 
projeler sosyal hayatın geli-
şimine yönelik olarak hazır-
lanan eğitim ve sağlık alanla-
rında gerçekleştirilmektedir. 
Örneğin, Moldova’nın en mo-
dern koşullarına sahip diye-
bileceğimiz Huzurevi, TİKA 
tarafından Komrat’ta eski bir 
huzurevinin restorasyonu yo-
luyla gerçekleştirildi. Öte yan-
dan, TİKA’nın TRT ile işbirliği 
halinde, Gagauzların dillerini 
ve kültürlerini korumasında 
çok önemli bir işlevi oldu-
ğunu düşündüğüm GRT’ye 
olan katkılarının kayda de-
ğer olduğunu düşünüyorum. 
Bunun yanında, Gagauz dil 
ve kültürünün gelişimi adına 
Komrat’ta açılan Atatürk Kü-
tüphanesi ve burada geçen yıl 
başlattığımız kursların önemli 
bir işlevi bulunmaktadır.

– Bir kaç sene evvel 
Komrat’ta TC Konsolosluğu-
nun açılacağı konuşuluyordu. 
Gagauzyada Türkiye Konsolos-
luğunun açılması için ihtiyaç 
ve imkan var mı?

– Komrat’ta yakın zamanda 
açılan Fahri Konsolosluğumuz 
hizmet vermeye başlamak 
üzeredir. Fahri Konsoloslu-
ğun ilerleyen yıllarda yerleşik 
bir Konsolosluğa dönüştürül-
mesi planlanmaktadır. Birçok 
Gagauz kökenli Moldova va-
tandaşının Türkiye ile yakın 
ilişkilerinin olduğu ve Komrat 
Devlet Üniversitesi’nde öğre-
nim gören öğrencilerimiz gö-
zönüne alındığında, Komrat’ta 
bir Konsolosluğun açılması 
bir gereklilik arzetmektedir.

– Türkiye’de (mesela 
İstanbul’da) bir Gagauz Kültür 
Merkezi veya Gagauz kütüpha-

nesinin açılabilmesi konusunda 
ne düşünüyorsunuz? Gerçekleş-
tirilebilecek bişey mi bu?

– Türkiye’de Gagauzların 
yakından tanınması ve bilin-
mesi için bir kültür merkezi 
ve/veya kütüphanenin açılma-
sının çok yararlı olacağını ve 
bunun da gerçekleştirilebile-
cek bir proje olduğunu düşü-
nüyorum.

– Gagauzya ile Türkiye iliş-
kileri gündeminde eğitim pro-
jeleri hangi yerde bulunuyor? 
Türkiye’nin yabancı uyruklu 
öğrencilere sunabileceği bü-
yük imkanlar var, bu alanda 
Gagauzya’ya yönelik plan var 
mı?

– Bilindiği gibi Kongaz’da 
Milli Eğitim Bakanlığımıza 
bağlı Süleyman Demirel Lisesi 
1999 yılından bu yana faaliyet 
göstermektedir. Bu okuldaki 
öğrenciler Türkçe, Gagauzca, 
Romence, Rusça ve İngilizce 
dillerinde eğitim olanağına sa-
hiptir. Öte yandan, Komrat’ta 
da bir lisenin açılması çalış-
maları TİKA tarafından yürü-
tülmektedir.

Türkiye her yıl Moldova’dan 
onlarca öğrenciye yükseköğ-
renim burs imkânı sağlamak-
tadır. Bu sayı içerisinde Gaga-
uz Yeri’nden gelen öğrenciler 
önemli bir yer tutmaktadır.

– Konuşmamızın sonunda 
müsaade ederseniz bir kaç soru 
Marcel Proust’un soru dizisin-
den: Sizce mutluluk nedir?

– Mutluluk Türkiye’de ünlü 
bir şarkı sözünde de geçtiği 
üzere, başkalarına mutluluk 
verebilmektir. Önce ailemizi 
ve yakınlarımızı, sonra diğer 
insanları mutlu edebilmektir.

– En çok ne yapmayı sever-
siniz?

– Yeni bilgiler edinmeyi ve 
seyahat etmeyi severim.

– Hangi doğalüstü yeteneğe 
sahip olmak isterdeniz?

– Bütün dünyanın barış ve 
huzur içerisinde yaşamasını 
sağlayabilecek özel bir yetene-
ğe sahip olmak isterdim.

– Hayat felsefenizi hangi 
slogan özetler?

– “Yaşa ve yaşat!”
– Çok teşekkür ederiz!

YazdıViktor KOPUŞÇU

www.komrat.pravorg.ru

10. AALEMİN ELİNNÄN 
YILANI TUTMAA. Variantlar: 
AALEMİN ELİNNÄN KIZGIN 
DEMİRİ TUTMAA. AALEMİN 
ELİNNÄN KOOR TAŞIMAA.

Var insannar, kendileri 
uzakta durup, aar, zararlı, kor-
kulu işleri yaptırêrlar başkası-
na. Söleyişin maanası: herkezi 
lääzım kendi işini kendisi yap-
sın.

Türk.:  El eliyle yılan tut-
mak.

11. AALEMİN TAUU KAZ 
GÖRÜNÜR. Hep bu maanada: 
AALEMDÄ YIMIRTALAR İKİ 
SARILI.

İnsannarın tabeeti ölä: 
elindeki malı onnara herkerä 
taa ucuz görüner, komuşunun 

sa – taa büük, taa paalı, taa üs-
tün. Bu olêr onuştan, ani insa-
nın harınnıında, naturasında 
çok görmäk hem haseetlik var.

Türk.:  Komşunun tavuğu 
komşuya kaz görünür (karısı 
kız görünür).

12. AALEMİN YANGININ-
DA SOPASINI ÜTÜLEER.

Var insannar, hep kendi 
faydasını, kärını düşünerlär. 
Birkimseyin başına bela 
gelmişkän, bunnar diil yar-
dım etsinnär, ama taa üstünä 
savaşêrlar kazanmaa da aale-
min belasından. Açan 1946-
1957 yıllarda bizim taraflar-
da aaçlık olmuş, varmı ölä 
zenginnär, ani satın alarmışlar 
aaçlıktan zeetlenän insanna-
rın altınnarını, başka paalı iş-
lerini bir-iki kazan boodaya ya 
papşoya. 

Gagauz yazıcısı Mina 
Kösänin var bir peeti: 

Aalemin canı yanarkan,
Kahırdan içi yanarkan,
O salt sopa ütüleer,
O salt ellerni üfleer.  

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR
===========

AÇIKLAMALI 

Rusiyadan baaşış evangeliya
Saabinin Simasının 

Diişilmesi adına Komrat 
cümnesi canavar ayında 
Rusiyadan 500 tayna rus 
dilindä evangeliya baaşış 
kabletti. Kiyatlar parasız 
verilecek onnara, kim steo-
noz olacek hem vaatiz ede-
cek uşakları klisedä.

“Rusiya Federaţiyasının 
Moldova elçiliinin yardımın-
nan biz kablettik beşüz evan-
geliya rus dilindä. Bu yardım 
bizä lääzımdı, da o geldi ta-
man vakıdında. Şindi bizim 
cümnenin insannarı var na-
sıl kabletsin hristiannıın en 
önemni kiyadını – Evangeli-
yayı – parasız. Bundan kaarä 
biz baaşlayacez bu kiyadı 
gençlerä, onnar steonoz olur-

“Hakikatın sesi” gazetası savaşêr oku-
yucuları tanıştırmaa meraklı insannarlan, 
angıları baalı gagauzluk ideyasına hem 
yardım ederlär Gagauziyaya. Bu sefer bir 
lafettik Türkiyanın Moldova elçisinnän M. 
S. Kartallan.

kan, hem analara-bobalara, 
angıları isteyeceklär uşakları-
nı vaatiz etmää, ki onnarın ya-
şamaları kurulsun evangeliya 
sımarlamalarına görä, angıla-
rı açıklanêr iki sımarlamada: 
sevmää Allahı bütün ürektän 
hem sevmää yakındakımızı 
nicä kendi-kendimizi”, – açık-
ladı “Hakikatın sesi” gagauz 
gazetasına Saabinin Siması-
nın Diişilmesi adına Komrat 
cümnesinin başı ierey Sergi 
Kopuşçu. 

MONAH KOSMAS KOMRATTA
Amerikalı monah Kosmas 

(Şarţ), angısı yaşêr Kaliforni-
ya (ABŞ) bölgesinin ayoz İoan 
(Maksimoviç) adına manas-
tırda, “Aydınnık” CT teklifinä 
görä üçüncü kerä Gagauz 
Erinä geldi. 

Boba Kosmas işleer Ay-
Boba Mihail Çakirin çevirdii 

psaltir tekstinnän hem de-
rinneder gagauz dili uurun-
da bilgilerini. 2014 hem 2015 
yılda bir ay için gelän monah 
bu sefer kalacek Komratta taa 
çok vakıt, ne verecek kolay-
lık bitirmää Psaltir proektini 
hem çalışmaa başka tekstlerin 
çevirisinnän.
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KISA HABERLÄR
 Canavar ayının 8-dä Komrat devlet universitetindä Lüdmila Pok-

rovskayanın 90-cı yıldönümü için tombarlar masa yapıldı. Tombar-
lak masada L.A.Pokrovskayanın yaşamasından kısa haberlär veril-
di, bilim uurunda zaameti açıklandı. Nicä biliner, L.A.Pokrovsakaya 
anılmış türkolog, dialektolog, folklorist. Onun çalışması herbir uur-
da açıklandı. Musaafirlär L.A. Pokrovskaya için aklına getirmeklär 
pek meraklıydı. Tombarlak masanın sonunda bu anılmış insan için 
film gösterildi. Toplantıya katıldı Kişinövdan bilim adamnarı, Ga-
gauziyanın Üüretim hem Kultura bakannıklarının zaametçileri, 
BAM aaraştırmacıları, üüredicilär, studentlär h.b.

Canavar ayının 14-dä, açan Doorusaltanatlı 
Klisä kutlêêr Panaiya Allahıduuranın Koruması 
yortusunu, Komratta ikinci kerä kasaba içindä 
stavroz yolu yapıldı. Sabaalän saat 10 liturgiyadan 
sora insan popazlarlan birliktä yollandı kafedral-
dan. Bayraklar hem ikonalar ileridä, sora popaz-
lar hem insan geçtilär Komratın merkezindän, 
dua ederäk. Örüyüş durduynan, okunardı Evan-
geliyadan bölümnär, ayazma serpilärdi. İnsan 
havezlän katıldı bu dualara, yalvararak Allahtan 
saalık hem uygunnuk bizim cümnemizä.

Canavar ayının 26-da, Panaiya Allahıduuduranın 
«Portacıyka» ikonasının anıldıı gündä, bu ikonanın 
adına kurulan Komrat manastırında kurban yortusu 
kutlandı. Kutlamalara katıldı Kişinöv mitropoliti 
Vladimir, Kaul episkopu Anatoli hem Fastov episkopu 
Damian (Ukraina). Dua etmää geldi Komrattan 
hem aşırıdan popazlar hem çok insan. Liturgiyada 
mitropolit Vladimir manastırın kurucusu boba İoan 
(Peyogluyu) arhimandrit uuruna kaldırdı. 

Canavar ayının 2-dä Gagauziya M. Marineviç adına 
Bilim-aaraştırma merkezindä gagauz dili kursları açıldı. 
Onbeş kişidän oluşan grupada üç üüredici olacek, onnar 
haftada iki kerä Bilim merkezindä ders vereceklär. Kurslara 
yazıldı türlü yaşta insannar, angıları işleerlär devlet 
kuruluşlarında, kendi işlerindä ya üürenerlär. İlk dersi 
açmaa deyni toplantıya katıldı Başkan yardımcısı Vadim 
Çeban, angısı söledi, ani umutlanêr, ki üç aydan sora hepsi 

“HAKİKATIN SESİ” 
gazetası

Gazetanın kurucusu:
«AYDINNIK» 

kultura-aydınnatmak 
cümnä topluluu

Baş redaktor:
Viktor KOPUŞÇU.

Gazetadan material alınarsa, 
kaynak gösterilsin lääzım.

Tiraj 1000 tayna.

AO Asociatia Culturala 
“LUMINA”

c/f 1013620007983
c/d 222451200121978

FinComBank SA
fil.12 Comrat

FTMDMD2X411

kopusciuv@mail.ru
kopuzsesi.wordpress.com

komrat.pravorg.ru
+373-79-79-50-79

Паалы достлар! Не да олса, лафедин гагаузча, 
окуйун кийат ана дилимиздя, ююредин ушакла-
ры да буна. Варса интерес йазыларыныз, истяр-
сениз пайлашмаа фикирлеринизи бизим окуйуд-
жуларымызлан, беклеериз сизин йазыларынызы 
kopusciuv@mail.ru почтамыза.

Кимин варса истедии йардым етмяя «Айдын-
наа» – реквизитляр ашаада.

      1 Sakının, insannarın önündä iilik yapmayasınız göstermäk için, zerä ozaman 
Gökteki Bobanızdan ödek kabletmeyeceniz. 2 Bunun için, açan iilik yapêrsın, 

önündä çannarı düümeyäsin, nicä yapêr ikiüzlülär sinagogalarda hem sokaklarda, 
insan onnarı metetsin deyni. Gerçek deerim sizä, onnar artık kablederlär ödeklerini. 3 Ama 

açan sän iilik yapêrsın, ko sol elin bilmesin, ne yapêr saa elin. 4 Ko iiliin saklıdan yapılsın, da 
saklıları görän Boban ödeyecek sana açıkta. 5 Hem açan dua edersin, olma ikiüzlülär gibi, angıları 
sinagogalarda hem köşä başlarında, durup, severlär dua etmää, insan görsün deyni. Gerçek 
deerim sizä, onnar artık kablederlär ödeklerini. 6 Ama sän, açan dua edersin, gir kendi içerinä, 
kapa kapuyu da dua et saklıda Olan Bobana, da saklıları görän Boban ödeyecek sana açıkta. 7 
Hem dua edärkän, dinsizlär gibi, zeedä sölämeyin, zerä onnar sanêrlar, ani çok söledikleri için 
işidileceklär. 8 Onnar gibi olmayın, zerä sizin Bobanız duanızdan ileri biler, ne lääzım sizä. 9 
Ama siz dua edin butakım:

Ey, göklerdä olan bizim Bobamız, ko ayozlansın Senin adın. 10 Ko gelsin Senin Padişahlıın, 
ko olsun Senin istediin, hem erdä da, nicä göktä. 11 Hergünkü ekmeemizi bizä bu gün ver. 

12 Hem baaşla bizä bizim borçlarımızı, nicä biz da baaşlêêrız bizä borçlu olannara. 13 Hem 
girdirmä bizi denemeyä, ama kurtar bizi kötüdän. Zerä Senindir Padişahlık hem kuvet, hem 

saltanat daymalaradak. Amin.

DUA KÖŞESİ
 Matfeydän ayoz evangeliya, 6: 1 - 8:

gazetanın elektron versiyasını http://dimpo67.narod.ru/ saytında bulabilirsiniz

Унудулмасын ады,
Хем калсын онун дады, –
Шарабы буйуралым,
Акыллы кулланалым.

Урун, ба кафадарлар,
Ётсюнняр бу филджан-
нар.
Селемет бизя ортак,
Конукланын Буджакта.

ANA DİLİM - TATLI BAL!

Liturgiyadan sora hepsi çıktı dışarı, neredä, dua ederäk, ayozlandı Panaiyanın «Portacıyka» 
ikonası. İnancılara baaşlandı birär ikonacık, mitropolit da hepsini bu yortuylan kutladı.

lafedecek hem yazacek gagauz dilindä. Toplanannara danıştı Saabinin Simasının Diişilmesi adına 
Komrat cümnesinin başı ierey Sergi Kopuşçu, angısı urguladı, ani pek önemni bilmää gagauzça.

BAM adresi: GE Komrat, Pobeda sokaa, 58, 4 kat. Sayt: www.gbm.md.

БУЖДАКТА ШАРАП ДАТЛЫ

Дюннейи ашты чоктан,
Таа чевик о шылактан,
Саймайан ону пек йок,
Чюнкю имдаты вар чок.

Гездиряр, беки, бизи,
Йа да уйудар сизи.
Беки да, дюшюреджек,
Сора – ёпюштереджек.

Филджанда шарап чювер,
Гюнешин шафкы ойнээр.
О чаарэр бирлешелим
Хем хавезлян ишлейлим. 

Филджаны калдыралым,
Бир джомерт сёз аналым:
Буджакта шарап датлы,
Саа ол ким ону йапты!

С. Экономов

Bän seni severim,
Aç gözlerini. 
İlkyaz gülüşünnän 
Yakma üreemi.
Bän seni severim, 
Bak bana dooru.
Aalemä bakarsın,
Yanımda durup.
Bän seni severim,
İnanmaa deynä. 

Şafk olmaa isteerim
Ayoz üzünä. 
Bän seni severim 
Hepsindän saklı,
Näptın sän benimnän? 
Çelindi aklım? 
Bän seni severim,
Neçin? – unuttum.
Kelebek gibi bän 
Ateşä uçtum.

P. Çebotar

    Шюкюр Бобайа хем Оола, хем Айоз 
Духа шинди хем хожма, хем дай-

маларын даймаларынадак. Аминь.
 

Ей, Сааби, Сян, Ани Сенин чок иили-
клииня хем бююк аджыйанныына гёря, вер-
дин бана, Сенин изметкериня, хербир кётю 
душмандан беласыз гечирмяя бу гедженин 
гечмиш вакыдыны. Сян Кендин, ей, Запчы, 
Джюмня Йарадыджысы, йакышыкла бени 
Сенин аслы шафкыннан хем айдынныклы 
юреклян йапмаа Сенин истедиини шинди 
хем хожма, хем даймаларын даймаларына-
дак. Аминь.

DUA KÖŞESİ

                           САБАА ДУАСЫ

Bän seni severim


