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Önsöz
 
 Deerlär, ani insan kendi sözlerinnän, bakışlarınnan, bilgilerin-
nän, yaptıklarınnan koer nota  kendi kendisinä. Yaşamamda çok insannan 
tanıştım. Kiminnän dost oldum, can  yakınnıı buldum, kardaş, kızkardaş gibi 
oldum, ama Nikolay Harlampieviç boba gibi bana geleer.Onun fikiri herza-
man  raat hem kantarlı, onun yaratmaları gagauzluk damarınnan hem can 
sızıntısınnan baalı.
 Nikolay Harlampieviç Tufar durer saida o insannarın arasında, 
angıların bütün yaşaması baalı izmettä kendi  halkına. Duudu Nikolay 
Harlampieviç Tufar Valkaneş kasabasında pipiruda ayın 11 dä 1935 yılda. 
Sokakça, nice geçer gagauzlarda, Kıvrak Lambunun Kolisi. Çalışkannık  
Tufar aylesindä ayrı bir er alıer. Olmaa ilk hem üürenmiş, bu sebepi Nikolay 
Harlampieviç  sayaardı hen önemli.Onun için bitirdi otliçnoya askercilikte 
bulunaarkana bir yıllık şkolayı, da oldu radio  mehanik istrebitel uçaklarında. 
Taa sora gene otliçnoya bitirdi Kişinev Devlet Universitetindä istoriya 
fakultetini. Üürenmek yolu getirdi Nikolay Harlampieviçi  aspiranturaya 
hem doktoranturaya.Oldu doktor istoriyada hem doţent politologiyada.Bilgi  
uurunda çıkardı iki broşura hem üç monografiya. Çok yıl işleer Komrat Dev-
let Universitetindä.
 Literatura yaratmalarını Nikolay Harlampieviç başladı yazmaa 
1951 yılda. Onun şiirlerindä şıralı valkaneş  dialektli gagauz dili, gagauz 
fikir düzgünnüü hem duygu yımışaklıı. Büünkü günedan onun literatura 
yaratmaları tiparlanmadı. Gagauz dilinde çıktı salt bir bilimsel kiyadı “Saklı 
cenkçiler”.
 Çok sıra vardır işittiim, ani gagauzların dedeleri çiftçiymişler, da 
onun için inteligent hem delikatlık damarı yokmuş gagauzlarda. Bu yannış 
düşünceyi bana deyni aktardı Nikolay Harlampieviç Tufar çünkü gagauzluu 
hen iyi tarafından kendi işlerinnän tanıttı.

Ekaterina Jekova
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*1 Darı kulaa - Valkaneş merasında bile adta bir toprak eri.
*2 Fişman - kimsa
*3 Gemi - parohod
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*4 Iştırmadaan - nezametno
*5 Kaçamak – Valkaneş merasında bir yol adı
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*7Ülke – strana
*6Uzay -  kosmos
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*8Dankı - Vostok
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Çarşamba

Afta ortası geldi,
Bize o iş getirdi.
Ona biz sınaşıkız,
Onu biz kär çok beeniyz.

Çarşı gün buna denmiş.
Çarşı eri insana
Yakın taa biraz olmuş,
Da büük iilik getirmiş.

Çarşıyadan işlediysan,
Sen sora gene işleycen.
Bu günedan sevindiysan,
Gene sora sevinecen.

“Orta” – ortaya denmiş,
Onun “altın” taa adı.
Afta bitkisini görmüş,
Açan kuşku pek bakmış.

Kuşku insan becerik,
Gelir onda var buncak.
İş sonucunu koru,
Fayda sana o olur.
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Perşembe
Üç gün geçti aftadan,
Çıktı bu çarşambadan.
Ona deniy Perşembe,
Aftanın bir gününe.

Perşembe, sen Perşembe,
Dördüncü gün aftada.
Sen bana dayman getir,
Nekadar taa çok  gelir.

Fukaaraim ben şindi,
Para bana çok lääzım.
Oolum var taa üürensin,
Üürenmiş sa kazansın.

Kazansın – uşak baksın:
Doyursun em üüretsin.
Giidirsin em korusun,
Yaşamaa erleştirsin.

Ay perşembe, perşembe,
Dolu gün ol sen bize.
Sevinmelik yap bize,
Bizim bütün evimize.
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Cumaa
Dört gün aftadan geçti,
Bize beşinci geldi.
Duymadık gelmesini,
Duymadık gitmesini.

Vakıt arcanıy izlı
İşte bulunaarkana.
Arca onu faydalı –
Gelir sen isteerkene.

Cumaa, sen cumaa, cumaa,
 Getir ii vakıt bize.
Fayda çok evimize,
Bize da epimize.

Bitki işlenir günü
Edisinden aftanın.
Zeede çalışmak oldu
Atırına bu günün.
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Cumeertesi
Cumaa ertesi geldi,
Bize dinnenmek verdi.
İşte işlemek bitti,
Evde sa o çeketti.

İşten yok nası kaçmaa,
Seni o ep bulacak.
Başka yok iç ne yapmaa,
Başa nası çıkarmaa.

Tutun sen ev işine:
Kime onu yok brakmaa.
Onu savaş bitirmee,
Vakıtnan erleştirmee.

Bitti evin işleri.
Düzmek oldu içerleri.
İşler kuvet aldılar,
Vakıt  çok arcadılar.

Mail işlere olmak,
İşten kendine gelmek.
Vakıt arcamak oldu,
Vakıt geçirmek oldu.
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Pazar

Pazar. O pazı yazaar.
Bize pide pişireer.
Pazar günü dinnenmek,
Datlı imelik imek.

Pazar, pazar, sen pazar,
Yorgun geçmek getireer.
Raatlık büün bize  geldi,
Bunu insan bekledi.

Bekleip da bekledi,
İstek işe etişti.
Faydalan sen durumnan,
Arca vakıt akılnan.

Uşaksan – mutlak sesle,
Oyna oyunnarını.
Vakıt sende dinnenmee,
İzlı bak şindi büümee.
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Büük ay

Büük ay, büük ay, sen 
büük ay
İlın başlantısından.
Ol sen, ol sen ep büük ay
İlın bitkisinedan.

Bak sen işi, ne suuk ay,
Ne ayaz em ne lüzgär.
Bu ay maya benzemez,
Onda lüzgär iç dinmez.
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Kimi iş sa onda az.
Te alalım şindi kaar:
Ne var nası sülemee?
Kaar tarafı kär az var,
Pek yok bırda ne demee.

May iç yok onda yaamur,
Salt bulut gökte durur, 
Kış vakıdı az nemnik.
O yanık topraa korur.

Ep üle, üle, üle,
Büük aydan geçtik gücee.
Bak ma, ani o küçük,
Var onda kuvet kär büük.



Gücük ay

Gücük ay, sen gücük ay,
Sanki, kär küçüksün mü?
Ne, sanki, nerden yok mu
Birkaç günceez eklemee,
Seni da taa büük yapmaa.

- Kär büük istemem olmaa
Salt vakıt tarafından.
Epsi var artık bende
Büük kuvet tarafından.

28

Var neynen bildireim,
Ben insana geleim.
Kär pek da duyduraim,
Onu  çemrek yapaim.

Pek büüktür ayaz bende,
Zor ondan kär korunmaa.
Su attıynan dışarda,
Buz olur o eredan.

Ama ne lüzgärım var?
Kaç örtü o koparıy!
Nekadar aaç çıkarıy!
Kaç aul o deviriy.



Sürmek ay (Mart)

Kıştan insanı çıkmış,
Sürmek ay kabletmiş.
Ona iş azırlamış,
Topraa biraz  isıtmış.

-   Kalk,- demiş sürmek ay,
Sürmek tertiplerni al.
Kon tarlanın başına,
Da seläm et anana.

Ben seninnen ep tuttum,
Sen bana umutlandın.
Kär pek islää da yaptın,
Dayman benden üürendin.
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Ava diiştikçen, diişir:
Gece kaar, gündüz yaamur.
Yaşlık topraa getiriy,
Nemnik onda çoklanıy.

Sürmek ay, sen sürmek ay!
Sıcak, nemnik getiren,
Umut çiftçie veren,
Onunnan dayman tutan.



Çiçek  ay

Yaamur, kaar, güneş, sıcak,
Çiçek ai getirdi.
Aaçlar açtılar çiçek,
Bize olacak imek.

Çiçek ay, sen ay çiçek,
Bize dooru sen ep çek.
Çektikçe, sen ep çekesin,
Durum ii getiresin.
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Çiçek, kim nası istiy,
Çiçek ainda bulıy.
Ere baktın – çiçek var,
Aaca baktın – gene var.

Vakıt olsun gözletmee,
Olmaa deniz çiçeklee
Mail.Onu metetmee,
Bakıp ona, sevinmee.

İşi nası brakaim?
Seni dayman göreim!
Çiçeksin, benim aim!
İlda bir, benim aim!



Pipiruda(Ederlez)

Sen maysın? Maysın mı, sen?
Eer ülesaydı, neçin
Ava sık diiştiriysin?
Yaamur kaara çeviriysin,
İnsan sen  korkudıysın?

Salkım ai bu aydır.
Çiçek aindan sora
Bize o gelmiştir.
Edip da şükür ona,
Topraa insan ii işlir.

İzlı yaamur getiren.
Eri suynan kandıran,
Bitki aydır ilk yazda,
Kuvet büüden toprakta.
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Kirez ay

Kirezler, olup, geçti,
Bir sa ay, gelip, gitti.
Emişler sa çoklandı,
İnsanı sa kandırdı.

İlk ay yazın kirezmiş,



Bitkisi sa armanmış.
Emişlik dünnää dolmuş,
İnsan büük bolluu görmüş.

Aşlak Gün şılakları,
İsıdıp da isıdıy
Toprakta büenneri.
İmelik çok oldurıy,
İnsanı sevindiriy.

Siirekte yaamur olıy,
Topraa o serinnediy.
Emişlik yaşlık göriy,
İnsana umut veriy.
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Orak ay

Aldım oraa elime,
Gittim biçmee kırıma.
Baktım buuday başaana:
Benzir  saçak kuşuna.

Ne iş bu iş,acaba?
Göriym,ne ben kırımda?
Bias ekinde başaklar,
Nası saçakta kuşlar.

Kimden bu vergi bana?



Neden gelir insana?
Gözüm gördü buuk varlık,
Memnun oldum ben artık.

Bana vermiş zenginnii
Topraa ii işlemeklii.
Nemnik avadan düşme,
Günden sıcaklar gelme,
Benden - toprak işleme.
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Arman ay

Arman ai, ay aşlak,
Düümee var vakıt başak.
Güneş erleşmiş ere,
Karez gitmiş gölgee.

Gölge may birerde yok,
Dolu armannar başak.
Tokmak orada atlıy,
Düven  uşaa gezdiriy.

Onu bir biigir çekiy,
Uşak o sevindiriy.
İşe bile sınaşmak,
Uşaa olup da olıy.



Auşam çöktüynen ere,
Çiftçi armanı toplıy.
Ambar dolmuş tereke,
İnsan buna seviniy.

Meyva çok meyvalıkta,
Üzüm da var baalarda.
Arman ai, sen arman,
Zengin insanı yapan.

Ceviz ay (Baa bozumu)

Ceviz aacın emişi
Bize gene etişti.
Ava onu oldurdu,
Ava onu sesledi.

Neler taa var ceviz ayda?
Baalar bulunıy üzümde.
Papşoy berekette kırlar,
Üklü zarzavat başçeler.

Çiftçi,sen,çiftçi insan,
Başın tutıy çok işten.
Kuvet bul, da topla sen
Käämil iş sonucunu.
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Brakma kimsee onu.
Onu tutasın toplu.
Paylaş salt ii insannan
Sende var zenginniknen. 

Canavar ay

Güzün orta ai sen,
Çok bereket getiren.
Serinniknen dolaşan,
Yaşamamıza bakan.

Canavar, sen canavar,
Aysın sen, diilsin yaban.
Ep tutasın bizimnen,
İşleri ii düzüncen.

Sora gene birerde:
Güzün işte em evde
Neet başa çıkaralım,
İş faydaynan yapalım.

Erbir insana fayda
Ererde lääzım olsun.
O düşmesin zarara,
İİ salt yaşamak bilsin.
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Erbir aydan var fayda,
Al onu sen esaba.
Bu soy käämil durumu,
İç bir kere unutma.
 
Canavar aydan fayda
Var diil saade insana.
Bu ayda canavarlar
Kendine düün yapıylar.

Kasım

Bitki ai sen güzün,
Otuz günün var senin.
Sıcak vakıtlar kaçmış,
Serin avalar gelmiş.

Te aaç yapraksız kalmış.
Kim onnarı indirmiş?
Kraa onnarı suuklatmış,
Aaç altına döşetmiş.

Çoban yaamuru gelmiş:
Gökü kaplamış bulut.
Bizim erleri, bulup,
Onu bize getirmiş.
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Diişmek büük prirodada
Olıy kasım ainda.
En büük kuvet çalışıy,
İnsan o dinnendiriy.

Kasım o soy bir aydır:
İl vakıdı airır.
Güz brakıp, bizi brakıy,
Kış erini onun alıy.



Kırım ay (Aralık)

Kırım ay, sen kırım ay,
İlı, ilnan baalayan.
Lüzgär, ayaz getiren,
Ava suuk erleştiren.

İlda bitki sen aysın,
Kışın sa ilk aisın.
Kürtüm eri kaplamış,
Onu bim-biaz yapmış.

Kilim, sen biaz kilim,
Gökten bulutnan gelen.
Ört  sen paalı topracıı,
Bakıy, ani insanı.
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Poyraz tarafı basan
Vakıt gelmiş insana.
Zeede içerde duran –
Lääzım korunmaa suuktan.

Kırım ay, sen kırım ay,
İlı sen geçiren ay:
Getir bize eni il,
Bundan taa airsız diil.



Dil

Şindi bakalım dile –
En büük bu sensele.
Nası da durmuş, durmuş,
Bizim için korunmuş.

Sizin dil bizimcene,
Onu nası korumaa
Olmuş kär bütününe
Bile çıvgın avada.

Dilde kosmos kuvedi,
Toplu olmuş eskiden.
Dilde millet akılı,
Kalmış paalı cetlerden.

Dil käämil bir kilimdir.
İnsanı o gezdirir:
Görsün dünnää gözellii,
Bulsun käämil insannıı.

Millet arasında  dil
Yardım epsine edir:
İnsannara annaşmaa,
Uslulukta yaşamaa.
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Dil benim yaşamam,
O benim anam - bubam.
Büük sensele o bana,
Umut veriy yaarına.

Dil varkana, millet var,
O diildir millete aar.
O silindi – millet yok,
Vakıt buna diil lääzım çok.

Bunu tut sen aklında,
Bundan sana var fayda.
Seni dil kurtaracak,
Aydın erde tutacak.

Bile nasaat cetinden,
Erbir insan kableden,
Onu erine koysun,
Lääzım dayman çalışsın.
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Deniz çocuk

Bir il geeri bu topraa
Bir güzel çocuk gelmiş.
Ana, buba istemiş,
Allaa da onu vermiş.

Da demiş, ani olsun:
Akıllı em kısmetli,
İşten yaa bereketli.
Sesleyci em seslenmiş,
Sailmış, em da saymış.

Deniz kadar kuvet olsun,
İnsan ondan fayda görsün.
Ana, buba seslesin,
Yardım onnara etsin.
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Lüda

Mardın başlantısında,
Komrat kasabasında,
Güneş topraa isıdıy,
İnsan üzü suazlıy.



Nerden bu Güneş gelmiş?
Ne ad ona koyulmuş?
Lüda onun adıymış.

İnsan onu getirmiş:
Silviya Nikolaevna- ana,
Nikolaıy Vladimiroviç- 
buba.

Lüda. Bu bir ad siirek
Çok adın arasından.
Nasıl en güzel çiçek
Büük usta başçesinden.

Çok oku em çok da bil,
Ana, buba sevindir.
Düz senin yolun olsun,
Ep kısmette bulunsun.

Saşka

Çoktan beklenmiş uşaan,
Varmış büük kısmeti.
Gelmiş vakıtnan uşaan,
Yokmuş iç bir kusuru.
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-   Büesin, sen, uşacık:
Seviy seni anacık,
Sen lääzımsın bubana,
Em da erbir isıma.

Sende iş – er gun büümek,
İsım da sevindirmek.
Geniş yol sana olsun,
Bolda yaşaman gitsin.

Kuvet sıcak avalar
Sana dayman versinner.
Fayda senden görsünner
Seni seven isımnar.

Bilgiç, yazıcı olasın.
İsım parlak sevesin.
Seni onnar saysınnar,
Mail sana olsunnar.
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Deniz

Deniz çocuk büük oldu:
O üç yaş doldurdu.
Buba sesleyci çocuk,
Ana sayıcı uşak.

Sevin dädu em mani,
Buba, ana, epsicii.
Yardım Deniz verecek
Kim nekadar isteycek.



Nadi

Nadi, Nadi, Nadicik,
Sen yapasın uykucuk.
Düş göresin uykunda
İş düzeersin içerde.

Sen çaycaazı tertiple,
Manca, çorba azırla.
Çamaşır evde ika,
İçerlerni da pakla.
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Bilgi sayarda işle,
Buba, ana sen sesle.
Bilmee çok dayman iste,
Kiat çıkar  tatine.
Bunu tatin süledi,
Sana da sımarladı.
Kısmet sende bitmesin,
Yardım uşaandan gelsin.
Seni epsi saysınnar,
İstediini yapsınnar.



Kızçaazım

Kızçaazım geldi bana,
Aydınnık büük dünnääya.
Ona ben  er azırladım
Eniyce yaşamakta.

Sesle, Nadi kızçaazım:
Gece-gündüz dayandım,
Seni dayman bekledim.
Olasın, sen, çorbacı,
Bilesin salt aydınnıı.

Sende güzellik olsun.
Sevesin insannarı.
Seni, saip, sevsinner,
Seninnen dost olsunnar.

Üüsek akılda olasın,
Kiatçılıı kullanasın.
Bilimnen sen dost olup,
Onunnan yolca gidip,
Diveç sen anılasın.
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Nadi kumatriada

Bir yaş Nadi doldurdu.
O artık büük kız oldu.
Tez şkolaya gidecek,
Da orda üürenecek:

Yazmaa, em da okumaa,
Türlü da resim yapmaa.
Oynamaa da  forucuk,
Em da çalmaa türkücük.

Çok lääzımnı işleri,
Üürenip ,da bilecek.
Üürenmee o sevecek,
Evi da şennedecek.

-  Zenginim ben evimnen:

Bilgiç zanaatlarında
Eni işler açasın.
Kendi milletine da,
Fayda dayman olasın.

Bubamnan em anamnan,
Dädumnan em manimnen,
Bütün da senseleynen,
Em da nunalarımnan.

Günün birinde onnar
Beni vaatiz ettiler:
İki Nadi nunam,
İki Kati nunam,

Jenä em Sergey nunam,
Mişa em Sveta nunam.
Olun saa, çok yaşain,
Düünümde da oynain.



Ben geldim sana

Mamu, mamu, bak bana,
Ben geldim sana.
Sen beni istemişin,
Sen beni beklemişin,
Sen beni aaramışın,
Ben geldim sana.

Tatimin yardımınnan
Biz buluştuk.
Tatimin yardımınnan
Biz benzeştik.

Sen beni istemişin,
Sen beni beklemişin,
Sen beni aaramışın,
Ben geldim sana,
Ben geldim sana,
Ben geldim sana.
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