
Hakikaıın sesiilk gagauz gazetası1907-2014

Prot. M.Çakir
‘‘Aydınnık karannıkta şafk eder’’ (İoan, 1:5)

2016 hederlez ayı * № 5 (19)

Saygılı okuyucular! Siz var nasıl bulasınız “Hakikatın sesi” gazetasını Komratta 
(Saabinin Simasının Diişilmesinin adına klisedä, Atatürk bibliotekasında, KDU 
bibliotekasında, “Knijnıy ostrov” lavkasında. Kim isteer parasız kabletmää gazetayı 
evä ya da elektron versiyasını - yazsın bizä poçta adresini hem elektron adresini.

NASIL NİKOLAY BABOGLU ANNATMASINDA KIZIN ADINI DİİŞTİRDİ

Diil çoktan dünneyä bildirildi bir se-
vinçli haber: çıkaralacek gagauz dilindä 
bir artistik film! İdeyanın avtoru – Rusi-
yada yaşayan hem çalışan gagauz aktöru 
İvan Patraman, angısı neetlener olmaa 
bu proekttä rejisör. Ona yardım etmää 
havezlän kayıl oldu Todur Marinoglu, o 
artık yazmış sţenariyi. Çalışmalar artık 
başladı. Şindi aaranêr finans, hazırlanêr 
oyuncu, rekvizit h. b. – film çıkarmaa diil 
sıradan iş!

Yok nasıl demää, ani bu olacek gagauz 
dilindä seftä, çünkü 1960-cı yıllarda Dmit-

Birkaç laf süjet için. Sţenariyin 
temelinä koyulu Nikolay Baboglunun 
tragediyalı annatması – “Dünürcü-
lük”. Baş geroyların adları – Yani hem 
Nida.

Bu annatma ilkin tiparlandıydı 
1979-cu yılda N. Baboglunun proza 
kiyadında “Bucak ecelleri”. Ozaman 
kızın adıydı Stifanka. Ama taa sora 
annatma koyuldu şkola hrestomatiya-
larına, orada yazıcı artık diiştirer kı-
zın adını – Stifanka olêr Nida. Neçin 
N. Baboglu diiştirmiş personajın adı-

nı – bilinmärdi. Ama tä geçennerdä 
Anna Nikolaevna Boeva, angısınnan 
barabar yazıcı yaşadı bitki kısmetli 
yıllarını, annattı pek meraklı işlär.

“Bu iş olduydu 1994 ya 1995 yılda. 
Bir kerä avşamnän biz siiredärdik te-
levizor. Nikolay dedi: ‘Ya süündür o 
pıstiyayı! Taa islää çal bana bir türkü’.

O kendisi bilärdi çok türkü, çalar-
dı hem gagauzça, hem romınca türlü 
romanslar. Sesi onun bu iş için diil-
di pek uygun, ama kulaa pek seçärdi 
muzıkayı. Bän düşündüm, ani yok 

neylän şaştırayım onu, ama kocama 
hatır gütmää deyni, dedim, çalayın 
ona birkaç maani mamunun repertu-
arından. Benim monotonnu çalmam 
hoşladardı adamı, da birazdana bana 
göründü, ani o başladı uyuklamaa. 
Ama ansızdan o dedi: ‘Anku, ya bu 
maaniyi çal taa bir kerä!’ Belliki bän 
yoktu nasıl seslämeyim benim saabi-
mi – çaldım o garip maaniyi taa bir 
kerä. Onun zümrüt gibi eşilcä gözleri 
sansın tutuştular, nicä bir yudum islää 
konyaktan, yanakları oldular pembä. 
O kalkıverdi, aldı yazalı da girişti yaz-
maa. ‘Evrika!’ – okudum bän onun 
üzündä. Açan bän sordum: ‘Ne oldu?’, 
o cuvap etti, ani bu maani olaceymış 
pek käämil bir epigraf onun annatma-
sına “Dünürcülük”. Tä o maani:

Aalama, kızım, aalama, Nida,
Allaa da kederdir.
Yärin sana kalarsa, kızım, –
Dünnä dä bizimdir!’’ 
Ertesi günü Nikolay Baboglu top-

ladı kiyatlarını da gittti Komrata. Ne 
oldu ötää dooru – bän bilmeerim, ama 
o pek beendiydi bu maaniyi hem kızın 
adını”.

Ne olmuş ötää dooru – belli. Niko-
lay Baboglu koyêr annatmasına epig-

raf, angısı yoktu annatmanın ilk ti-
parlanmasında, hem Stifankayı yapêr 
Nida. Bunu gösterer o fakt, ani 1997 
yılda çıkêr “Gagauz literaturası. Hres-
tomatiya X – XI klaslar için”. Hazırla-
yannar – Nikolay Baboglu hem İgnat 
Baboglu. 

Hederlez ayının (mayın) 2-dä – 
Nikolay Baboglunun duuma günü, 
o olaceydı 88 yaşında. Yazıcı geçin-
di avgustun 26-da 2008 yılda. Ama 
yaşêêr onun yaratmaları. Sayılêr, 
adam er üzündä boşuna yaşamamış, 
boşuna zaamet dökmemiş. 

Tekst: Petri ÇEBOTAR
Foto: Anku BOEVA

riy Kara Çoban çıkardıydı birkaç kısa metrajlı film, onnarın uzunnuu 10-15 minuttu. 
Ama ozamandan beeri çok su aktı. Eni filmin uzunnuu lääzım olsun 40 minut kadar. 
Dua edelim bu mukayetli adamnara başa çıkarsınnar kendi gözäl neetlerini! 

Çiçek ayının  25 –dä Kon-
gazçık gimnaziyasında geçti 
gagauz dili yortusu – ‘Yaşa, 
ana dilim!’. Bu yortuya katıldı 
bütün okulun üürenicileri.

Sabaalendän okulun  önün-
dä  gelenneri karşı edärdilär 
üürenicilär halk rubaların-
nan giimni. Onnar teklif 
edärdilär hepsini yortuya. Büük 
musafirlerdän geldi Komrat 
Devlet Universitetinin  yuridik 
fakulteti dekanı Zahariya Sergey. 

 En ilkin sekizinci klasın 
hazırlıı adandı Mihail Çaki-
rin yıldönümünä. Uşaklar an-
nattılar onun yaşamasını hem 
yaptıklarını, yaratmak yolunu.  
Sora sıralandı hepsi anılmış 
adamnar Çakirlerin soyadın-

dan, angılarının yıldönümne-
ri razgeler 2016-ci yılda. Bu 
materialları üürenicilär aldılar 
http://aydinnik.org/ saytından.

 Gözäl şiirlär okundu Ay-
Boba için,angılarını yazdı genç 
avtorlar. Dördüncü klasın üü-
renicileri gösterdilär bir gözäl 
kompoziţiya gagauz dilindä, 
angısında annattılar renklerin 
maanasını. Birinci klas annat-
tı, nicä onnar üürenerlär gaga-
uz dilini. Edinci klas sţenada 
bir gösteri oynadı  gagauz halk 
masalına görä ‘Babunun hem 
dädunun evi’, ama diiştirdi 
onu büünkü bakışa görä, bir 
modern bükülmesindä.

Konuşma bu yortuda oldu 
pek  ilin hem meraklı,  masa-
lı üürenicilär oynadılar girgin 
hem  komik. Hem göstericilär, 
hem siiredicilär pek mutlu 
kaldılar bu yortuylan. Hepsi 
bu yortuda gösterdi saygı hem 
sevgi kendi ana dilinä hem ay-
dınnadıcı Mihail Çakirä.

   Aleksandra KRİSTOVA

Kongazçıkta Ana dili yortusu kutlandı

Hederlez ayının 3-5 
günnerindä Komratta geçti 
gagauz dili hem literaturası 
olimpiadası, angısında I er aldı 
S. Baranovsky adına Kıpçak 
liţeyinin üürenicisi Alönä Trifo-
noglu. Aşaada teklif ederiz oku-
yasınız Alönanın yaratmasını 
gagauz dili için.

-----------------
Türlü cenklär hem ateşlär 

yaktılar gagauzları, türlü 
duşmannar abandılar üstünä, 
zeetledilär, çirkin aaçlıklar 
hem belalar, zorluklar geçirdi 
halkım, ama kendi paalı, şıralı, 
zengin ana dilindän atılmadı.

Ana dilim, – sän benim 
ömürüm hem benim ecelim… 
Bütün dünnedä var çok 
türlü halk. Herbir halkın var 
kendi adetleri, dili. Ama hiç 
bir da minut biz diil lääzım 
unudalım, ani halk baalı 
dillän bir görünmäz, kaavi 
baalantıylan. Dildän paalı bu 
dünnedä bişeycik hiç yoktur, 
laflar ana dilindä en gözäl, en 
yalpak, nazlı, sıcak hem tatlı. 
Sayêrım laflar „dil“ hem „ana“ 
bir uurda bulunêrlar. Ama 
analarımız herkezin başka, dil 
sä – bir. O biriciktir sendä dä, 
bendä dä, binnän canda da.

Biz bileriz, ani halkın 
eri dilsiz yoktur, neçinki 
halk düzülmüş dilä görä, ki 
insannar annaşabilsinnär, biri-
birinnän, sölesinnär çok türlü 
bilgilär, hepsini ne olêr  bizim 
yaşamakta hem canımızda 
o vakıt. Dil yardım eder bizä 
vermää biri-birinä paalı hem 
lääzımnı nasaat. Yabancılıkta 
yaşayan insanın canı sıkılêr 
ana tarafı için, ana dili için, onu 
sansın çeker ana topraa gelsin, 
dolaşsın, görüşsün Vatanınnan, 
evdekilerinnän, hısımnarınnan, 
işitsin ana dilindä lafçaazları.

(Ötesi 2-ci sayfada)

Alöna Trifonoglu: 
‘‘Paasız dilim, seninnän bän kuvetliyim!’’
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HAKİKATIN SESİ

§.Baş redaktorun köşesi

İkinci Paskelleyi bän 
karşılêêrım Stambulda. Gittik-
çä, annêêrsın, ani bizi  Alla-
hın sevgisindän ayırmaz ne 
zaman, ne erlär, ne insannar, 
ne şeytannar, ne angellär, ama 
sade biz kendimiz.

Stambulda ayoz apos-
tol İlkçaarılmış Andrey adı-
na klisesi bulunêr Karaköy 
bölgesindä. Onun yanında var 
taa birkaç klisä, angılarından 
biri ayoz Pantilimon adına 
Afon manastırının klisesi. Bu 
kliselär evlerin bitki katların-
da bulunêrlar, çünkü eskidän 
bu evlär Afon manastırlarının 
konaklarıymış.

XIX asirin ikinci yarısında 
Karaköydä düzüler bu yapılar 
hacılar için, angıları, Stambu-
la gemiylän gelip, ötää dooru 
gidärdilär hacılaa ya Aynoroza 
(Afon), ya İeruslimä. Onnar 
için dä evlerin üstlerindä ya-
pılmıştı dört klisä: ayoz bilgiç 
İliya, ayoz ilaççı Pantilimon, 
ayoz apostol Andrey hem ayoz 
boba Nikolay adına.

Ayoz Andrey klisesi XX 
asirdä olêr rus migraţiyasının 
din merkezi, çünkü 1920-
ci yıllarda burada yaşamış 
askerlär, sora da Stambulda 
kalan ruslar. Onnar toplanar-
mışlar dua etmää bu klisedä, 
steonoz olarmışlar hem 
geçirärmişlär hepsi yortularını 

burada. Bir zamannar klisedä 
uşaklar için rus dili kursları da 
varmış, elbetki, parasız.

Elli yıl bu klisedä popaz-
lık etmiş boba Simeon, angısı 
raametli oldu 2015-ci yılda. 
İkinci yıl burada popaz boba 
Panaret, angısının duuması 
Krittä, ama o rus dilini üüren-
di Sergiev Posadta bulunan 
ayoz Sergi lavrasında. Türlü 
devletlerdän gelän insannar 
her pazar saat 9:30 toplanêrlar 
allahlı liturgiyaya, angısından 
sora dostluk atmosferasında 
hepsi içer çay tatlılıklarlan.

Bu yıl Paskellä slujbası ya-
pıldı cumertesi avşamı, çün-
kü pazar günü yollar lääzımdı 
kapansın hederlez ayının 1 
yortusu için. Paskelledän ileri 
büük hafta duaları hazırladı-
lar bizi karşılamaa Hristosun 
aydınnık hem sevinçli diril-
mesini. Paskellä liturgiyasın-
da klisä may doluydu, kimisi 
gelmişti uşaklarlan, hepsindä 
vardı sepettä, ya çantada pas-
ka hem boyalı yımırta. Li-
turgiyada evangeliya okundu 
grekçä, gagauzça, rusça hem 
ingilizçä. Bütün slujba da geçti 
eski slavän dilindä.

Slujbadan sora, açan pas-
kalar hem yımırtalar ayozlan-
dılar, biz toplandık Paskellä 
sofrasında, angısının ilk ime-
esiysi boyalı yımırta, daymalı 
ömür nışanı. İsteerim hep-
sinizi kutlamaa Hristosun 
Dirilmesinnän hem aklınıza 
getirmää, ani Allahı aarayan 
insan hererdä Onu bulacek. 
Stambulda da bekleeriz sizi 
ayoz Andrey klisesindä, angısı 
bulunêr bu adrestä: Mumhane 
caddesi, 39, Karaköy, İstanbul. 
Hristos dirilidi!

Viktor KOPUŞÇU

Küçük paskelledä taa 
sabaalendän Avdarmanın 
mezarlıı doluydu  insannan.  
Aylelär sürü dolusu gelärdilär 
mezarlaa; hepsinin ellerindä 
vardı çiçek, sepetlär doluy-
du  imeeliklän,  su hem çarap 
şişelerinnän. Mezarlıkta paktı: 
otlar kazılıydı, mezarların do-
layını süpürülmüştü, toprak te-
peleri düzülüydü hem kırnaktı. 
İlkin hepsi öpärdilär kruçaları, 

Şaraplan karışık ayazma (annatma)

serpärdilär suylan mezarları, 
sora erleşärdilär aylenin en pa-
alı mezarların yanında. 

Gün başladıynan kızdırmaa, 
mezarlık fıyıldardı, nicä ka-
rımcalık. Karılar üleştirärdilär 
ölülerin cannarı  için çanak – 
çölmek, kolaç, sarılı peşkirlän, 
boyalı yımırta, türlü imeelik 
hem tatlılık. Adamnar dökärdi 
şarap, taa siirek su. Eldän ya-
pılı masaların üstü doluydu 

Alöna Trifonoglu: 
‘‘Paasız dilim, seninnän bän kuvetliyim!’’

(Çeketmesi 1-ci sayfada)
Dil bu dünnedä – en büük 

annaşmak kolaylıı. Onun yar-
dımınnan senselä milletlär taa 
yakın olêrlar biri-birinä. Bu 
dünnedä var türlü dillär: rus-
ça, ukraincä, romınca, bulgar-
ca… Ama en paalı bu dünnedä 
herbir adama, halka, milletä 
deyni – onun kendi zengin 
hem gözäl, yalpak hem şıralı 
ana dili, angısında binnärlän 
yil lafetmiş bizim dedelerimiz, 
angısında analarımız hem 
malilerimiz çaldılar bizä tür-
kü, maani, angısında biz ilkin 
söledik en paalı lafı – „mamu“.

Dil – o bir yardımcı, tanış-
tırıcı, yaklaştırıcı, dostlaştırıcı, 
baalayıcı, herbir işi götürücü. 
Dilsiz işlär olmaz, baalantılar 
baalanmaz, onuştan, sevgi-
li dostlarım, halkım, benim 
nasaatım: atılmayın dilindän! 
Dilsiz biz – nicä fidan köksüz. 
Bän kayılım Todur Zanetin 
laflarınnan, ki „Dil varkan, 
halk ta var!“. Halkımızı dil 
erdä tutêr. Dil, sän sevdamsın, 
sän acım benim!

Çok avtor da gagauz dilindä 
yazdı şiir, annatma halk için, 
dil için. Havezlän, sevä-sevä 
Mina Kösä yazdı şiir dilimiz 
için, angıları belli er kapladı-
lar gagauz poeziyasında. Te 
birkaçı: „Ana dilim“, „Söz sı-
zıntısı“, „Ayozlu dilim“ h.b.

Ana dilim, ana dilim,
Sensiz bän soluksuz gibi,
Gecä-gündüz sän aklımda
Gagauzun şu kanında.
Büük sevdaylan hem büük 

acıylan o yazêr kendi ana dili 
için. Avtor isteer sölemää, ki 
ana dili herkerä lääzım olsun 
en hatırlı erdä. Ana dilinin 
eri – insanın üreendä. „Gecä- 
gündüz sän aklımda“, avtor 
kaldırêr ana dilini ana uuru-
na. Sanêrım, ki nicä ana hep 
bizim aklımızda, ölä dä dil bir 
vakıt brakmaz hem atılmaz 
bizdän. „Dildä bizim küçük-
lüümüz, onsuz biz var nicä ka-
lalım üüsüz“. Sayêrım, ani ana 
dili en käämil dil!

Bän düşünerim, ani ken-
dim yaşayamayacam dilsiz, 
angısında bän lafederim taa 
küçüklüümdän. Yaşayamaya-

cam bu altın küüsüz, insan-
narsız. Bana çok fasıl, titsi ge-
ler başka kasabalarda, çünkü 
bän orada lafedämeerim be-
nim gözäl, tatlı, garmoniyalı 
dilceezimdä. Bän annamêêrım 
o insannarı, angıları ana ta-
raflarını, dilini sevmeerlär da 
hep yabancı devletlerä gitmää 
özenerlär, angılarına „aalemin 
tauu kaz görüner“. Ama bu 
dünnedä dildän taa paalı, taa 
tatlı, taa sıcak hem yalpak bi-
şey sanki var mı?

Havalı, kudretli dilim, 
erädän diz çökerim sana! Çok 
mutluyum, ki duudum Gaga-
uziyada da tanıştım bu sesli, 
şıralı, paasız gagauz dilinnän. 
Benim halkıma deyni büün-
kü gündä en paalı – dil! Bän 
bu yaşamakta hepsindän çok 
sevdim ana dilimi! Dil – o bir 
baaşış bizä Allahtan, angısını 
biz lääzım koruyalım, kirlet-
meyelim, kullanalım kär baa-
şış gibi. Paasız dilim, seninnän 
bän kuvetliyim hem sayêrım 
kendimi en zengin bu ayozlu 
dünnedä!

Alöna TRİFONOGLU

iintiliklän. Onnarın dolayında 
skemnelerdä oturardı ihtiar-
lar, büüklär, küçüklär  da iyip-
içärdilär. O mezarların dolayın-
da, angılarının yanında yoktu 
masa, insan erleşärdi erdä, eşil 
otun üstündä, döşedip bişey 
erin üstünä. Eski mezarlık oldu, 
nicä bir çiçekli meydan. 

Yavaş-yavaş seslär dolayda 
başladı işidilmää taa üüsek – 
üüsek da sansın şennendilär. 
Ba o taraftan, ba bu taraftan 
işidilärdi şen gülüşlär. Bän 
esap aldım, ani mezarların 
üstünä suyun erinä başladı-
lar serpmää şarap. Adamnar 
içärdilär şarabı, da bölüp fil-
candan biraz şarap , atardılar 
onu mezarların üstünä. “Sanki 
kimdän kaldı bu adet? Etmeer 
mi serpmää salt su?” – düşün-
düm bän, ama  kimseyä bi-
şey demedim. Sat esap aldım, 
ani git-gidä şaraptan yalaklar 
zeedelenärdi  paklanmış, düz-
lenilmiş topakların üstündä. 
“Bekim dä ölä lääzım”, – raat-
lattırdım bän kendi-kendimi, 

ama duydum, ani bu yaptıı 
pek sevmedim.  Her yılın bu 
gündä vardır esap aldıyım bu 
işi, ama annamardım bu ade-
tin faydasını hem neredän o 
çekiler. Koraşım kesilmedi, 
zerä gün pek gözäldi, hava 
saktı hem sıcaktı, aylelär top-
luydu: bu gündä toplanêr uzak 
erlerdän uşaklar, senselelär. 

Gün döndü üülenä. İn-
san yavaş-yavaş başladı daa-
lışmaa. Toplandık biz dä da 
yollandık bir dar yolcaazdan 
çıkışa dooru.  Ama gidäärkän 
yolda, benim dikatımı çekti 
bir oluş, angısı heptän kesti 
benim koraşımı. Bir mezarın 
yanında diz çökmüştü bir orta 
yaşta adam, da bir elinnän tu-
tunardı bir taazä boyalı ma-
avi kruçadan. Açan biz yak-
laştık ona, belli oldu, ani o 
saa elinnän savaşêr dökmää 
kruçanın üstünä şarap. Adam 
aalardı, onun gözleriindän 
bangır-bangır damnardı iiri 
yaşlar. Suradından belliydi, 
ani biraz haylicä keflenmişti. 

Pek razgelämärdi kruçanın 
üstünä, da şarap akardı bir 
tarafa. O beterä adam tutun-
muştu bir elinnän kruçadan, 
da bitki-bitkiya razgeldi kru-
çaya. Şarap akardı kruçadan 
aşaa, brakaarak taazä maavi 
boyada kirli tunuk akımnarı. 
O akımnara damnardı ada-
mın yaşları da. Bän durup ta 
baktım bu oluşa. 

“Güläsin mi, aalayasın mı? 
Neçin bu gözäl boyalı kruça-
ya dökmää şarap?” - geçirdim 
aklımdan.  Adam kimseyi esap 
almardı, hep dökärdi şara-
bı, savaşardı öpmää kruçayı, 
ama taa çok ligalardı onu. Pek 
istärdim almaa bir peşkir, da 
silmää o kruçayı. Adam abandı 
o kruçanın üstünä, da savaşar-
dı, peltekleyeräk, dizmää. Çı-
kaceykan mezarlıktan, baktım 
geeri. Adam hep durardı dizçä 
mezarın yanında, kruçadan da 
hep akardı şarap dalgaları, kaa-
rışaarak o ayazmaya, ani serpil-
di mezara. Anmak günü bitärdi. 

Aleksandra KRİSTOVA
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36. ALMAA – KOLAY, 
VERMÄÄ – ZOR. 

İnsan çoktan biler bu aa-
riflii. Deyelim, borç para alıp, 
harcamaa onu pek kolay, ama 
sora o parayı çevirmää çok 
kerä olmêêr ölä kolay, nicä 
düşüneriz, neçinki yaşamakta 
türlü kösteklär çıkabilir: Allaa 
korusun, ama var nasıl işsiz 
kalasın, hastalanasın. Onuştan 
borç alaceykan, lääzım islää 
düşünäsin, kuvedini kantar-
layasın. Haliz açan proțentlän 
para alêrsın. Vakıt geçer ça-
buk, senin borcun sa zeede-
lener gecä-gündüz. Bu belaya 
çok insan kafasını sokêr, sora 
da buncak yıl çıkamêêr borç-
lardan.   

Rus peetçisi Mihail Svet-
lov yarı-şaka deyärmiş: “Be-
enmeerim almaa borç para: 
alêrsın aalemin parasını bir 
vakıda, çevirersin kendi para-
nı heptenä” 

Türk.:  Almak kolay ödemek 
zordur.

37. ALMANIN İİSİNİ DO-
MUZLAR İYİRMİŞ. 

Bu söleyişi kullanêrlar, 
açan bir dangalak yada hay-
laz insanın elinä düşer bir pek 
gözäl hem paalı mal. Yada bir 

fukaara, görümsüz çocuk alêr 
küüyün en gözäl kızını.

Türk.: Ahlatın (armudun) 
iyisini ayılar yer.  

38. AMBARDA SIÇANNAR 
AAÇ KALMAZ.

Bu söleyişin geniş maanası: 
insan neredä işlärsä, oradan 
faydalanêr, hep bişey-bişey 
elinä düşer. Deyelim, baa bo-
zarsa, üzüm iyer, dermendä 
izmet edärsä, unsuz-bulgur-
suz kalmêêr. Raametli Tanas 
dädum, bän küçükkän, işlärdi 
inek firmasında karaul. Pek 
beenärdim, açan o gelärdi 
smenasından da surtuun de-
rin cöbündän çıkarardı kara 
rizina tıkaçlı bir eşil şişä taazä 
sütlän.   

 Türk.: Ambarda kalan sıçan 
aç kalmaz.

Petri ÇEBOTAR

SÖLEYİŞLÄR§.AÇIKLAMALI
=========== 

Komrat manastırına igumeniya koyuldu
Hederlez ayının 3-dä Komratta Panaiyanın 

İverli ikonası adına karı manastırına koyuldu 
igumenya. Manastırda bu gün Kaul hem Komrat 
episkopu  Anatoli yaptı liturgiya. Episkop Ana-
tolinin hep bu günä düşän duuma günü da kut-
landı burada. Liturgiyanın bitkisindä o paylaştı 
kendi fikirlerinnän: “Ne en ii var nasıl yapmaa 
kendi duuma günündä? Dooru – dua etmää, 
onuştan bän pek sevinerim, ani bu gün bu ma-
nastırda sizinnän kutlêêrım duuma günümü”.

Matuşka Efrosinyaya verildi stavroz hem  
igumenya haklıını gösterän baston. Çalındı igu-
menyaya  grek dilindä “Aksia!” – “Yakışıklı”! 
Komratta bu ilk – manastır, ilk igumenya da 
onda kurulêr, onuştan var nicä demää, ani biz 
gözederiz bizim kasabamızın hem halkımızın is-
toriya sayfasının eni bir yazısını.

Biz matuşka Efrosinyaylan bir küçük interv-
yu yaptık.

***
- Matuşka Efrosinya, kaç yıl geeri çekettiniz 

monahinä yaşamasını?
- Bän büüdüm ölä ayledä, neredä benim 

anam üüredärdi bizi Allahın yolundan gitmää. 
Biz küçükkenä dä gezärdik manastırlara, ka-
lardık oralarda, seslemeyi götürärdik. Vardı 
bendä taa küçüktän, ani ayırmaa bu yolu, oka-
dar ki, açan bän oldum 20 yaşımda, bulduynan 
benim duhta bobamı, inanım Allaha onun yar-
dımınnan kaavileşti. 2001-ci yıldan beeri bän 
koydum neetimä, ani bu yoldan gidecäm, Alla-
ha izmet etmää.

- Ne söleyeceniz kıza, ani düşüner, ki bekim 
isteer olsun monahinä?

- Kim isteer ayırsın bu yolu, ani olsun Alla-
ha yakın, kurtarsın canını, ilk ona lääzım olsun 
– ani seslesin. Manastıra geldiynän, diil ken-
di dedii olsun, orada neyä veriler iisözlemäk, 
onnarı o yapêr. Seslemäk getirer bizi bütün 
kurtulmaya, ne iş için biz geleriz manastıra. 
Manastırda savaşêrlar tamannamaa Allahın sı-
marlamalarını, kendi tabeetleri olmasın, olsun 
pak ürek, sevgiylän yaşamaa, aramızda olsun 
uygunnu yaşamak.

- Sizä kalsa, ne izmet manastır yapêr kasaba-
ya, ani klisä yapmêêr?

- Manastır - var bir leçebniţa. Burayı hepsi 
insannar var nicä gelsin türlü soruşlarlan zor-
lukları çözmää. Ölä bir özellik var, ki kliseyä 
insan girer, slujbada dua eder da, çıkıp, gider, 
manastırda sa var nicä kalmaa bir haftaya mı, 
bir aya mı, ani götürmää seslemeyi, kendi ca-
nının kurtulması için, da bundan insanın canı 
ilinnener, olêr raatlık ona.

- Çok şükür ederiz, kutlêêrız sizi hem dua ede-
riz ii yolculuk bu zor, ama pek lääzımnı yolda!

Reportajımızın bitkisindä, manastırın duh-
ta bobası shiarhimandrit İoanın gazetamızın 
okuyucularımıza deyni kutlamasını  hem şii-
rini teklif ederiz okumaa.

“Hristos dirildi!
Kardaşlar hem kızkardaşlar, kutlêêrım 

sizi Hristosun dirilmesinnän. Dua ederim 
hepsinä saalık, aylenizdä annaşmak, kaavi 
inan üreenizä. Allah korusun bizim halkımızı 
hepsi kahırlardan.

            Manastır
Komradın küüyündä,
Bayırın üstündä,
Allahın Anası
Brakmamış insanı.
Yalvarmış Ooluna,
O kursun evini
Hem eksin başçayı,
O genç kızları.
Açıldı burada,
Bu küçük köşedä,
Dualar kalksın göklerä,
Metinnensin Allahın Anası erdä.

İntervyu hem foto: Kristina KOÇAN

Bucaktan uzak, dünnenin taa 
öbür yanında, Amerikada, Kalifor-
niya ștatında, Sakramento kasaba-
sının poyraz yanında Penrin adın-
da küçük küüdä yașêêr bir gagauz 
aylеsi – Fedi Çernioglu, karısı Svet-
lanaylan, onnarın altı ooları, hem 
Fedinin anasınnan bobası. Ora-
larda – Sakramento dolaylarında 
– yașêêrlar taa birkaç gagauz. Kimi 
vakıt bän ișittim, ani var iki-üç bin, 
ama bilmeerim… o informațiya 
dooru mu, diil dooru mu? Bunu 
ama var nasıl deyelim, ki oralarda 
yașêêr küçük gagauz diasporası.

Çoktan bän üürendim, ani ora-
larda var ölä diaspora, ama bil-
medim, nasıl tanıșayım onnarlan. 
Annayacenız, ki bän diilim gaga-
uz, ama üürenerim gagauz dilini, 

da Gagauz Eri uzak 
buradan, neredä bän 
yașêêrım! Bitkisindä 
bir Feysbuk dos-
tum, angısı yașêêr 
Moskvada, koymuș 
Feysbukta bir foto. 
Fotoda görüner 
Fedi, karısınnan 
hem altı çocuunnan. 
Tezdä yazdım dos-
tuma, “yalvarêrım 
tanıștırın beni bu 
ayläylän, çünkü bän 

dä yașêêrım poyraz Kaliforniyada”. 
O, Fedidän izin isteyip, bana Fedi-
nin telefon nomerini verdi. Ondan 
sora Fediyä telefon açtım. Birkaç 
kerä telefonnan lafettik.

İki hafta ileri bitkisindä var-
dı nasıl bulușalım, açan bän git-
tim oraları görmää anamnan 
kızkardașımın aylesini. Onnar 
Fediyä pek yakın yașêêrlar. Ölä 
cumertesi günü, 18 canavar ayı 
buluștuk üz-be-z ilk kerä. Bän ge-
tirdiydim manastırımızdan birkaç 
baașıș, Fedi da bizä baașıș verdi.

Fediylän bän geçirdik barabar 
iki-üç saat. Lafettik nicä komușu. 
Fedinin var gözäl hem büük evi, 
angısını kendi düzeltti, ev dü-
zeltmesi, onun iși. Bana gösterdi 
bașçasını, neredä büütmüș hertür-

lü meyvaylan zarzavat: alma, zer-
deli, armut, kirez, erik, portokal, 
mandarin, greyfrut, karpuz, kaun, 
kabak, hıyar, patlacan, mor patla-
can, kabaçki… Var orada aul da, 
neredä tutêr hayvan: tauk, ördek, 
kaz, koyun, domuz, hem lama bilä! 
Șaș-beș kaldım, da baardım: “Ama 
bu, kär Bucakta küü gibiydir! Bura-
sı, elbetki, lamadan kaarä – benze-
er Bucakta küüyä”.

Fedi, gülümseyäräk, annattı, ani 
istedi, ki ölä olsun, nicä onun kü-
üyü, Baurçu. Lama sa var birkaçı 
Kaliforniyada, çünkü köpektän ii 
koruyêr öbür hayvannarı. (Lama 
diil kaliforniyalı hayvan, onun va-
tanı üülen Amerikaydır, ama Kali-
forniyada çiftçi almıș oradan).

Bașçaylan aulu gördüktän sora 
döndük evä, neredä idik pek dat-
lı imäk, angısını yaptıydı Fedinin 
karısınnan anası. “Bu imäk benze-
er mi imeeyä ani idin, açan Gaga-
uz Erindäydin?” bana sordu Fedi. 
“Elbet”, cuvap ettim, “kär onun 
gibi. Okadar datlı da!” Bän deerim 
nicä Humfrey Bogart söledi Klaud 
Reynsä – eski gözäl kinoda “Kasab-
lanka” – “Bu var nasıl gözäl dostlu-
un bașı olsun”. Umudum var ki ölä 
olacek.

Monah Kosmas

SAKRAMENTODA GAGAUZLAR
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KISA HABERLÄR
Gagauz güreşçisi Evgeni Nedälkov Mongoli-

yada seçim güreşlerindä III er kazandı, da Mol-
dovadan Olimpik oyunnarına katılacek.

Mongoliya baş kasabası Ulan-Udeda geçti 
Olimpik oyunnarı için kvalifikaţiya turniri, an-
gısında Moldovadan iki güreşçi kvota kazandı-
lar, gagauz Evgeni Nedälkov III oldu 74 kg ka-
tegoriyasında, moldovan Nikolay Çeban da II 
oldu 97 kg kategoriyasında.

Yaz Olimpik oyunnarı geçecek harman ayı-
nın 5-21 günnerindä Rio-de-Janeyro kasaba-

Saveli Kösä, gagauz rejisöru hem aktöru raa-
metli oldu 2013 yılda Moskvada, büün o taman-
nayaceydı 45 yaşını.

Saveli Kösä duudu hederlez ayının 23-dä Be-
şalma küüyündä. Küçüktän taa o pek merakla-
nardı teartu zanaatınnan. Hiç bir olay şkolada 
geçmärdi, ani o katılmasın. 

1998 yılda Seveli bitirdi Moskvada Teartu za-
naatı devlet institutunu da başlêêr Mossovet teat-
rusunda işlemää. Birkaç yıl o işledi televideniya-

1998 yılda hederlez ayının 14-dä Gagauz 
Eri Halk Topluşu Gagauziyanın baş kanonunu 
kabletti. Gagauziyanın baş kanonu durêr 
Gagauziya kanonnarının ierarhiyasında en 
ilk. O belli eder Gagauziyayı nicä Moldovanın 
içindä bir Avtonom-teritorial bölgesini. Ona 
görä Gagauziyada en üüsek kuvet bulunêr 
halkta, angısı referendumnar hem seçimnär 
aşırı kullanêr bu kuvedi, ama halizdän 
yaşamakta bu kuvedi kullanêr çoyu, hem taa 
çok kimdä var para, sade diil halk.
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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.

14 Petrinin evinä geldiynän, İisus gördü, ani onun 
kaynanası sıtmadan tutulmuş, döşektä yatêr. 15 O dokundu 
onun elinä, da sıtma karıyı braktı, da o, kalkıp, izmet etti 
Ona. 16 Açan avşam oldu, Ona çok şeytannı getirdilär, da 
O sözlän şeytannarı kuudu hem hepsi hastaları alıştırdı. 17 
Ki tamannansın o, ne sölendi İsaya bilgiçtän, ani deer: «O 
Kendi üstünä bizim dertlerimizi aldı hem hastalıklarımızı 
çekti». 18 İisus, dolayında çok insan gördüynän, buyurdu 
üürenicilerinä, gölün öbür tarafına geçsinnär. 19 Ozaman 
bir kiyatçı, Ona yaklaşıp, dedi: «Ey, Üüredici, nereyi da 

 Matfeydän ayoz evangeliya, 8: 14 - 27:

Cannarlan lafederim,
İnanêrım, Allahım,
İnannan yaşêêrım
İnan da ekerim.
Te geler o cannar,
Diz çökerlär onnar,
Kahırını annadêr,
Üreeni da açêr.
Koordan ateş yapayım,
İnsana ürek vereyim,
Dooru yola doorudayım,
Günahtan da kurtarayım.

04.05.16

§. ANA DİLİM - TATLI BAL!

sında. İlk kerä bu üüsek uurda yapılan Olimpik oyunnarına katılacek gagauz da.

Odesa bölgesinin Gagauz kultura 
merkezi düzdü hem geçirdi gözäl bir 
sira - “Dokumak – gagauzların evelki el 
zanaatları” adında. Bu sıraya teklifimizi 
kablettilär hem pay aldılar dokumak 
zanaatı ustaları: Angiş S.N., Çoban 
A.V., Adam A.D., Kalibova A.V., Sürma 
N.A., Adam T.İ., Okalaş E.G., Kulaksız 
E. Onnar annatılar, ne türlü örneklär 
dokuyarmışlar, angı renktä hem ne türlü 
iplikleri boyarmışlar. Neredän örnekleri 
alarmışlar, ne türlü adları varmış bu 

HAKİKATIN SESİ

gitsän, bän Senin ardına gidecäm». 20 İisus da ona dedi: «Tilkilerin inneri hem gökteki kuşların yuvaları var, ama İnsan Oolunun başını koyacek bir 
eri yoktur». 21 Üürenicilerindän biri Ona dedi: «Ey, Saabi, izin ver, ilkin, gidip, bobamı gömeyim». 22 Ama İisus ona dedi: «Ardıma gel da brak, ölülär 
kendi ölülerini gömsünnär». 23 İisus kayık içinä girdi, üürenicileri da Onun ardına girdilär. 24 Da denizdä büük bir boran oldu, ölä ani dalgalar kayıı 
kaplardı, O sa uyurdu. 25 Ozaman üürenicileri, yanına gelip, Onu uyandırdılar da dedilär: «Ey, Saabi, kurtar bizi, zerä kaybeleriz!» 26 O da onnara dedi: 
«Neçin korkêrsınız, az inannılar?» Sora, kalkıp, lüzgerleri hem denizi azarladı, da büük usluluk oldu. 27 İnsan da, şaşıp, deyärdi: «Kimdir Bu, ani Onu 
hem lüzgerlär, hem deniz sesleer?»

kilimnerin. Dokuyarmışlar: kilim, parça pala, yorgan üzü, yastık üzü, döşek üzü, masa üzü, 
peşkir, plat fistan için, plat gölmek için, plat dimi için hem başka da işlär.

En önemli örneklär – büüyüm örnekleri. Pek sık göreriz kilimnerdä gülleri, bujor çiçeeni, 
zambakları hem onnarın tomruklarını. Nicä annatı Adam T.İ., onun kilimindä dokumuşlar bir 
açık gül, neçinki bu ayledä bir kız şansora büük kızmış, ama öbürü ancak başlamış büümää, 
onun için kilimdä dä o olacek bir tomruk, ani şindi başlamış açmaa. Kulaksız Elena annatı, ani 
onun kilimindä güllär – bir sevda nışanı, bir büük aylä, tomruklar da eni evlatboyları.

da hem aktör üüredicisi. Karyerasının en üüsek noktasında hastalık kopardı onun yaşamasını er 
üzündä. Saveli raametli oldu büük ayın 3-dä 2013 yılda.

Sabaalän uyandıkça,
Gözümü açtıkça,
Allaha yalvarêrım,
Kahırlarımı  annadêrım.
Kurtarsana, brakmasana
O sürüyü, ani verdin
Gütmää beni koydun.
Onnar Seni aarêêr,
Bana da inanêr,
Sana umut eder,
Kurtulmaa bakêr.
Cennettän ayırmayasın,
Erdä da brakmayasın,
Onnar – Senin uşakların,
Taşımaa stavrozu
Yollayasın Simonu.

01.04.2014

Shiarh. İoan Peyoglu
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