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Bız beklärdik pek çoktan
Taa tez şkolaya gezmää,
Hiç ta korkmadık ondan – 
Üüreder o üürenmää.

Üürenecez biz okumaa,
Tefterdä gözäl yazmaa.
Klasımız gözäl, kırnak,
Lafederiz da yalpak.

T.Marinoglu
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Dialog üürenilmi=ä görä

Annaşılmış nışannar

Sözlük

Laflar]n shemas]

Cümlä

Laflar

K]s]mnar

Bilmeycelär

Söz ilerletmäk i`in laflar

Kural, ang]s]n] lääz]m bilmää

Soru=lar

.

koynu, boyalı

Çiçektän çiçää gezer,
Bizä tatlı bal verer.
(ıra)

´

Vokal hem konson... 
Vokal bukvalar: 
Konson bukvalar:

1. Kaç vokal ...
2. Kaçar bukva ...

1. Kimin için annadılêr ...
1. Kaç cümlä var ...

}`indelik soru=lar]
Teoriya soru=lar]



Birinciyim*

Birinciyim büün, dostum!
Okula giderim!
Bän artık yazı yazmaa,
Okumaa bilerim!

Her sabaa gimnastika
Havezli yapêrım.
Hem gidärkän okula,
Türkümü çalêrım:

Sabansêêrsın, güneşçiim!
Bän üüreniciyim!
Hepsiciindän kısmetli,
Çünkü birinciyim!

*Yaratmaları, angılarında gösterilmeer avtorun adı, yazdı K. Vasilioglu.

Alfabet
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ŞKOLA TERTİPLERİ
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BIBLİOTEKADA
Çok okuyan – çok bilärmiş.

.
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ARALIKTA

.

?

!
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VATANIM – BUCAK, 
SEVGİLİ MOLDOVAM
Anadan hem Vatandan paalı yoktur.

Çakir – Bucak yıldızı!
O – bir Ay-Boba.
O bilärdi: gelecek
Halkıma sabaa.

.

.
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Bän Bucakta duudum, büüdüm.
Bu pek gözäl toprak – benim. 
Bucak payı Moldovanın
Käämil Respublikamızın
Moldova da hep benim,
Haliz ana paalı evim.

M. Kösä
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EVİMİZ

.

.
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AYLEMİZ
Ne gözäl yaşamaa ayledä,

Açan mamuylan baka evdä!

.

.
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EV TEDARIKLARI
Herbir tedaarıın eri olsun.

.

.
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ŞKOLACILARIN REJİMİ
Boşuna vakıt kaybetmä!

.

.
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DÄDUNUN EVİ HEM BABUNUN EVİ
Bir vakıtlar varmış, bir vakıtlar yokmuş...
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KOLOBOK

.

.
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YABAN HAYVANNARI 
HEM KUŞLARI
Kurt-kuşlar – bizim dostlar.
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.
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EV HAYVANNARI 
HEM KUŞLARI
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OYUNCAKLAR

,
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OYUNNAR

.

.

,

,
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BASÇADA
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Meyvalar artık oldu
Sepetlär dä dop-dolu.

MEYVALIKTA
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İLKYAZ
İlkyaz yazın önündä
İlk durêr buna görä.

.

.
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YAZ
Sıcaktan kaynêêr orta – 

Yaz artık doz-dolayda.
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Renkli güz
Güzdän taa käämil zaman
Yoktur Bucakta!
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Masal dünnesi
Masal küpü çatladı,
Bir masal da atladı.



.

.
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Okumak – en 
ii üürenmäk.

Saa ol, „ALFABET”

Salt seninnän buluţtum,
Açýldý gözüm.
Gün-gündän, kafadarým,
Taa paalý sözüm.

Bän birdän büüdüm seninnän,
Kär oldum adam.
Okundu kiyatlarým
Hepsi sýradan.

Yarým yýlýn içindä
Dostlaţtýk elbet.
Saa ol! – deerim bän sana. –
Saa ol, „ALFABET”!
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Şiirli alfabet

Gagauziyanın varlıına 
faydalı ol!

Ana tarafını sev – 
kaavi olacan.

Kimseyin laf arasına 
girmä.

 
Büün açtık Alfabeti
Aa-lan tanıştık.
Hepsiniz Alfabetlän
Tutun büük dostluk.

Bukva ä alfabettä
İkinci erdä.
Gözleri bu bukvanın
Kär tepesındä.

Tiparlı büük bukva Be
Kär gözlää benzeer.
O bizim alfabettä
Üçüncü durêr.

    Kış

Bacadan kalkęr tütün,
Herersi kaba kürtün,
Sarýlý çýplak daalar,
Örtülü boz bayýrlar.

Kim kayęr bu bayýrdan?
Kaar fýrlęęr her taraftan!
Dolaylar öter sestän!
Kýzaklar uçęr erdän!
    T. Zanet

Demekli hem duygulu okuyun bu ţiiri.
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Yarım pitaya benzeer.
Ce önümüzdä.
O da ileri dooru
Kalacek bizdä.

Çam, çekirgä, çilingir,
Çanta, çay, çember...
Hepsicii onnar, dostum,
Çe-ylän çekeder.

Dumburda daul, dum-dum,
İşitsin dolay.
Ani de geldi bizä,
Duydunuz kolay.

El ekin, elek, ekmek
Adama verer.
Bu paalı lafl ar, dostum,
Ee-län çekeder.

Şkolacı: bakêr, yazêr,
Okuyêr, sayêr...
Sade butakım lafl ar
Ê-lan yazılêr.

Fil imiş filizleri,
Fırını yakmış.
Sora eni tefterdä
Bukva fe yazmış.

Gül, girgina, güvercin,
Güneş hem gagauz,
Yaşayın dünnedä çok yıl –
Yollar açık hem uz!

Konson he-ylän çekeder
Halk, halva, haber...
He-yin ardına vokal,
Bukva ı gider.
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Al kazıı, kaşıı, balıı,
Olacıı, sandıı.
Hepsinin bitkisindä
Sade bukva ı.

İrmi iki inecik
Aulda baalı.
Bizä geldi bukva i
Heptän olmalı.

Gagauz lafl arında
Bukva je hiç yok.
Yazılêr bu bukvaylan –
Jukov, Jenä, „Jok”...

Ke – konson, kafadarım,
Pek kaavi durêr.
Sözlüktä başkalarnı
Kär erä urêr.

Okuyêrız: la, lu, le,
Lelek, leen, laalä...
Bukva le uroomuzda!
Bil bunu maalä!

Mamu, mali, memleket
Me-ylän çekeder.
Onnarı sölärkenä –
Kär dünnä öter.

Bukva ne-ylän pek çok laf
Dilimizdä var:
Nal, naanä, nışan, nacak
Hem da nam, nazar...

Tombarlak – kovrik gibi,
O – haliz ekmek kabı.
Ya söläyin, uşaklar,
Ne onun adı?
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Bän oo-ya pek benzeerim,
Ama diilim o.
Bän onun senselesi,
Bana deerlär ö.

Pipi, pali, pamucak,
Pala, pat, potmar...
Angı bukvadan, dostlar,
Çekeder onnar?

Rus, raketa, resimci,
Rökä, ruba, raat...
Ani re geldi bizä, –
Yok bendä kabaat.

Pek şe-yä benzeerim bän,
Ama yok kuyruum.
Yannaşık durarkan biz,
Taa kısa boyum.

Ya şımarma bukva şe,
„Şkola” yazacam.
Ama şımararsaydın,
Şaş-beş olacan.

Tırmıcaa benzeerım bän,
Ama bän dişsiz.
Vardır mı gördüün „tilki”
Yazılsın te-siz?

Ţıbı, ţırk yazarsaydın,
Ţink, penıiţilin –
Salt alma lafl arında,
Bunnarda erim.

Uu-lan çekeder çok laf:
Un, usta, umut...
Hiç unutma onnarı,
Aklında hep tut.
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sözlük – lafl ık
zeytin – maslin
zurna – başça çiçää
zümbül – başça çiçää
zil – cıngırdak
zaamet – iş
yaban – daa, kır hayvanı
yaamurluk – ruba 
(yaamurdan korunmak için)

O bana pekçä benzeer,
Sade gözlüklü.
Karşılayın: büün bizdä
Küçük bukva ü.

Var, varlık, varak, vakıt,
Vatandaş, Vatan...
Var mı nicä onnarı
Unutsun adam?!

Yorgun yaban yaamurda
Uyumaa yatmış.
Yaamurdan sora yolcu
Yaamurluu satmış.

Zerdeli, zeytin, zümbül,
Zurna, zil, zaamet.
Kim alfabeti biler,
Hepsinä kısmet!



Okumak
Zaman hayır olsun, paalı maliciim!

Büün pazar. Geçän afta biz klasta bitirdik 
üürenmää alfabetin bitki bukvalarını. Șindi artık 
bukvaları bilerim hepsini. Becererim okumaa da, 
yazmaa da, üzädän saymaa da.

Paalı maliciim, üürenerim islää. Benim için 
var nicä kahırlanmayasın. Șkolada hem evdeki 
olușlar için her pazar yazacam sana birär 
mektup. Bän seni pek severim.

Kal saalıcaklan, sevgili maliciim!
Senin unukacıın, Goguș.
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FOLKLORFOLKLOR

Karımca hem güvercin
(Gagauz halk masalı)

I
Küçük bir kar]mca günün birindä derenin duruk 

sular]na indi. }çi yanard]. Uzand] içmää bir yudum su. 
Ama taman bu vak]t onu bir dalga ald], götürdü. Zaval].

– Eti=in! Buulêr]m! – ç]rp]narak, ba=lad] baarmaa kar]
mca.

– Taman bu vak]t derenin üstündä bir güvercin 
uçunard]. O gördü, nicä zeetlener kar]mca su içindä 
da ba=lad] a=aa dooru inmää.

Akílca, kendi-kendinä okuyárkan, 
dudaklarınızı oynátmayın, ses çıkármayın.

Çocucak
(Moldovan cümbüşü)

Çocucaan biri yolun üstündä oynarm]= tozlan. Bu 
vak]t geçärmi= sokaktan ihtär]n biri da sormu= çocucaa:

– Sän kimin çocuusun, u=aam#
– Mamunun, – cuvap etmi= u=ak.
– Nas]l senin ad]n yä#
– Hep ölä, nicä da tätünun.
– Ma=alla! Kaç ki=i aylenizdä var yä#
– Nekadar susak içindä ka=]k, okadar da ki=i.
– Kaç ka=]]n]z var yä#
– Hepsimizä birär, – cuvap etmi= =opar.

 1. Yılın angı zamanında geçer bu oluş? İnandırın.  
 2. Neredän belli, ani çocuk akıllı? İnandırın.

3. Okuyun rollärä görä bu konuşu.
 1. Bu ne: annatma mı, masal mı osaydı cümbüş mü? 

Nasıl tanıdınız? Okuyun dialogu rollara görä.
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– Karda=, – baard] güvercin, – =indi sana bir ç]b]k getirecäm, h]zl] 
ondan tutunas]n.

Kücük kar]mca, kurtulduynan, dedi güvercinä:
– Pek çok saa olas]n, güvercin-karda=! Bu iiliini hiç unutmam!
– Yok neyä okadar =ükür edäsin, kar]mca. Hadi, ho=ça kal! Üz y]l 

ya=ayas]n!

II
Ertesi günü kar]mca daay] dola=ard]. Gördü elindä tüfek tutan bir 

adam. O – bir avc]yd]. Kart aaçlara neçinsä gözlerini dikmi=ti. Kar]
mca da bakt] uz o aaçlara. Bir da gördü orada dünkü hat]rl] güvercini, 
ang]s] oturard] dalda kasavetsiz. Kar]mcaya çok dü=ünmää vak]t yoktu: 
osaat t]rmand] avc]n]n ayaana. Taman güvercini kezä 
alarkan, kar]mca onu, ne dalaarsa, dalad]. Adam ans]
zl]ktan hem ac]dan baard]:

– Of, ne bu#!
Bu vak]t kar]mca birdän erä atlay]verdi da kaçt]. 

Güvercin avc]n]n sesindän ürkündü, maavi göklerä ç]kt].

 1. Nereyi gitmiş günün birindä karımca?  2. Ne orada onunnan olmuş?   
3. Kim onu kurtarmış?  4. Karımca nicä kurtarmış güvercini?  5. Siz 
da çalışêrsınız mı iilik, hatır yapmaa? Nicä?

• Demekli okuyun masalı.
Dost zorlukta tanınêr.

güvercin – guguş
zeetlenmää – buuşmaa, 
çalışmaa kurtulmaa
kasavetsiz – kahırsız
paţitlemää – başına gelmää
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Parayı verän düdüklän çalar
(Türk cümbüşü)

Bir gün Hoca Nastradin panay]ra gidärmi=. Maalenin u=aklar] 
toplanm]=lar onun yan]na da bir aazlan gibi ba=lam]=lar yalvarmaa:

– Hoca, bana bir düdük alsana! Hoca, bana bir düdük alsana!
Onnar]n aras]ndan birisi ç]karm]=  cöbündän para, vermi= düdük 

paras]n] Nastradinä da demi=:
– Hoca, bana bir düdük alars]n m]#..

Nastradin Hoca buna da, ba=kalar]na da, uslans]nnar deyni, demi=:
– Olur alay]m.

Av=am üstü, Hoca panay]rdan geeri dönärkän, u=aklar genä 
sarm]=lar Nastradini. Hoca heybesini açm]=, düdüü paray] verän 
çocucaa uzatm]=. Kalan u=aklar ba=lam]=lar baar]=maa:

– Bana da, bana da! Ani benim düdücääm#
Kalan u=aklar]n soru=lar]na Nastradin bölä cuvap vermi=:

– Küsmeyin, u=aklar! Sade paray] verän düdüklän çalar!

 1. Okuyun türk cümbüşünü.  2. Ne istemişlär uşaklar Hocadan?  
 3. Neçin Hoca Nastradin almış sade bir düdük?

Okuyarkan, kiyadın hem gözünüzün  
arasında bir kiyat boyu aralık olsun.
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Păkalanın koyunnarı
(Moldovan cümbüşü)

Görer bir kerä T]ndalã Păkalay], ang]s] bu vak]t 
sokaktan geçärmi= k]rliga elindä hem bir da büük torba 
omuzunda.

– Nereyi, karda=]m, yolunu tutêrs]n#
– Giderim kendi t]rlama. Vak]t geldi  k]= için piinir 

haz]rlamaa.
– Kaç koyuncuun var ya, dostum#
– Biyaz hiç bir da yok.
– Ee, kara kaç parça bulunêr#
– Biyazlardan da az, – cuvap etmi= Păkală.

 1. Kimin için annadılêr bu cümbüştä? 2. Ne annadınız 
bu annatmada? 3. Neylän onnar benzeerlär bizim 
Nastradinä?

• Rollara görä demekli okuyun annatmayı.

Söz
Sölenän söz hem işidilän (seslenän) söz – aazdan söz.
Yazılı olan söz yada okunan söz – yazılı söz.
Aazdan sözü biz işideriz yada söleeriz. Ama yazılı 
sözü biz yazêrız yada okuyêrız.
1. „Păkalanın koyunnarı”, angısını okudunuz – bu 
aazdan söz mü osaydı yazılı söz mü? Neylän onnar 
başkalanêrlar? 2. Angı sayfada bulunêr bu yaratma?  

k ırliga  – gegal ı  sopa 
(koyunnarı bacaklarından 
tutmaa deyni)

Kırda gezer piinircik,
Yaanıcık hem dericik.
(nuyok)

Sucuk
(Moldovan cümbüşü)

Günün birindä T]ndală sat]n alm]= bir parça sucuk.
Ya=amas]nda sucuu o seftä elindä tutarm]= da bilmäzmi=, nas]l o 

iniler. Gider T]ndală avc]ya, ki öbürü onu üüretsin, nicä sucuu imää.
Avc] alm]= bir parça kiyatc]k da yazm]=, nicä bu i= yap]lêr.
T]ndală gelmi= evä, koymu= sucuu bir tarafa da ba=lam]= avc]n]n 

dola=]k yaz]lar]n] sökmää.

Tındală, avcı

Păkală, kırliga
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Bu vak]t bir köpek geçärmi=, ang]s] kavram]= sucuu da kaçm]=.
Bakm]= T]ndală o köpään ard]na da, =a=]p, demi=:

– Neçin bo=una kaçarsa bu ahmak köpek sucuk aaz]nda# Hep 
okadar, taa te bu kiyad] okumay]nca, bilmeyecek, nicä onu imää.

 1. Neçin Tındalaya hem Păkalaya deerlär cümbüşçü?  
 2. İnsanın angı tarafl arını onnar gülerlär?  
 3. Gülmäk tarafından kimä onnar benzeerlär?

• Demekli okuyun cümbüşü.

 1. Neylän ayırılêr proza (düz yazı) şiirdän? İnandırın.  
 2. Neredän belli, ani bu yaratma cümbüş? İnandırın. 
 3. Kim o Tındală? Başka moldovan folklor personajlarını da bilersiniz 

mi? Kim o? Neredä biz onunnan buluştuk (karşılaştık)? Var mı gagauz, 
türk folklorunda da bölä şakacı personajlar? Kim onnar?

Üürenmişin sucuunu köpeklär imäz.
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Hırsızın kalpaa yanêr
(Bulgar halk masalı)

Evelki vak]tlarda küüyün birindä bir adam]n 
çalm]=lar paras]n]. Küülülär toplanm]=lar küüyün 
meydan]na anna=maa, nicä h]rs]z] tutmaa.

Bir da adam]n biri baarm]=:
– Karda=lar! Ya bak]n, h]rs]z]n kalpaa yanêr!
Ozaman gençlerin birisi h]zl] kapm]= ba=]ndan 

kalpaan] da s]b]tm]= erä.
Tä bu tak]m h]rs]z kendi kendisini tutturmu=.

 1. Ne olmuş küüyün birindä?  2. Nasıl hırsız kendi 
kendisini tutturmuş?  3. Nezaman insan kullanêr 
söleyişi: „Hırsızın kalpaa yanêr”?

hırsız, küülü

hırsız – aalemdän çalan 
adam
küülülär – bir küüdä yaşa-
yannar

Dialog
İki kişinin sözleşmesinä (biri-birininnän lafetmesinä) 
dialog deniler.
– Vasi, sän nereyi gidersin?
– Şkolaya.
– Uroklarını bilersin mi, – sormuş kakusu.
– Elbetki, bilerim.
Kurun birär dialog bölä temalara: „Urokta”, „Sport 
alayında”, „Tıynak boyunda”, „Büün – pazar”. 

Kendisi içerdä
Sade pelii dışarda.
(purt)

Eer bekläärseydin iilik, 
yapma kimseyä körlük.
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Haylaz, ama şiret
(Bulgar halk masalı)

Mamunun birisi hergün yalvararm]= u=aana taa 
erken kalks]n, çünkü, kim erken kalkêr, o k]smet bulêr.

Günün birindä sabaalen u=ak tatl] uyuyarm]=. Ama 
gün taa duumam]=t]. Mamusu durarm]= onun yan]nda 
hem yalvararm]=:

– Ya kalk u=ac]]m da gör, ne gözäl hem yalpak güne= 
duuêr. Ya kalk ta gör, nicä insannar hem ku=lar alatlêêrlar 
kendi i=lerinä. Taa tez kalk da sän da k]smetli olacan. 
Çiçunun çocucaa kalkm]= erken da bulmu= bir kesä para...

– Buldu onu onu=tan, neçin ki ba=kas] kalkt] ondan 
taa erken da kaybetti kesesini – uyku semesi demi= 
çocucak da, dönüp öbür taraf]na, genä uyuklam]=.

haylaz, yalvarmaa
uyuyarmış

yalpak – nazlı
kesä – para torbacıı

Tekst
Maanayca baalı cümlelerä, angıları bir temayı 
açıklêêr, tekst deniler. Annatmaların, masalların, 
cümbüşlerin, şiirlerin yazılı içindelii – bu tekst. 
1. Bulun okunmuş masalın ilk abzaţını, ikinci abzaţını, ...
2. Masalın başlıı açıklêêr mı onun içindeliini?  
3. Bu çocucaa var mı nicä benzetmää o şopara 
moldovan cümbüşündän? Angı taraftan onnar 
benzeşerlär? İnandırın.

 1. Neçin yalvararmış mamusu çocucaana? 2. Ne 
annatmış uşaan mamusu çiçusunun çocucaa için? 

 3. Nesoy cuvap vermiş uşak?

Kim erken kalkêr,  
ona Allaa da yardımnêêr.

Erken kalkêr,
Maaleyi uyandırêr.
(zoroh)

1. Okuyun bilmeycenin 
tekstini. Bulun cuvabını.
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Usta
(Masal)

Bir adam yollam]= oolunu ustal]k üürensin. 
Bitirdiynän üürenmää, torbay] urup s]rt]na, döner evä. 
Bobas]n]n teklifinä görä tutunmu= yaps]n bir boyndruk.

Alm]= çocuk koca bir aaç. Yonmu= onu, yonmu=, 
yonmu= onu, yonmu=..., ama boyndruu ba=a ç]kara-
mam]=.

– Nas]l ba, oolum, olacek m]# – sormu= bobas] ona, 
açan görmü=, ani =ansora aaç bitärmi= çocuun elindä.

– Boyndruk, boba, ç]kmayacek.
– Ozaman ne taa yonêrs]n onu ya#
– Bän bu aaççaazdan isteerim bir yaban]c]k yapay]m.
– Yap, çocuum. Ama yap iki, – demi= bobas]. – Birisi

isin beni, ani bo=una harcad]m buncak para, seni 
üüretmää deyni. Birisi da isin seni, ani bi=eycik 
becermeersin deyni.

Yazılı Araki Tasinin annatmasına görä.
Erleştirdi S. Ekonomov

 1. Bulun bu teksttä dialogu. Okuyun rollara görä. Diişer 
mi intonaţiya onun lafl arında? Neçin? İnandırın.

 2. Kaç cümlä var tekstin ilk abzaţında?

Eer istärseydin bilmää – 
taa çok lääzım üürenmää.

boyndruk – oküzleri 
koşmaa deyni avadannık



108

Şkola*

 Şkolaya seftä geldik – „Alfabetä” ilk adımı
 Şkolacı olduk.  Biz yaptık artık.
 Burada dostluk, bilgi Ko olsun günnerimiz
 Hepsimiz bulduk.  Şen hem aydınnık!

 1. Nezaman biz şkolacı olduk? 2. Nelär biz bulduk 
şkolada? 3. Nicä biz isteeriz olsun günnerimiz?

• Şiiri ezberläyin.

 1. Nesoy tekst bu: şiir mi, annatma mı osaydı masal mı?
2. Lafl arlan günnär hem aydınnık kurun birär cümlä. 

günnär, aydınnık

şkolacı – üürenici, şkolaya 
gezän
aydınnık – şafklı, kısmetli

ŞKOLA+KOLA

*Yaratmaları, angılarında gösterilmeer avtorun adı, yazdı K. Vasilioglu.

Kuşu tanıyêrlar tüüyündän, insanı da dilindän.

ŞKOLA
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Şkolaya

I
Açan Girgina uyand], taa karann]kt]. Köpek neçin 

sa h]zl]-h]zl] salard].
– Olmal], kedi oturêr köpään önündä, kaz]k üstündä, – 

dü=ündü k]zçaaz. Hepsi içerdä taa uyuyard]. Girgina ç]
kt] hayada, bakt] sörpe=memi=lär mi vaza içindä çe=itli 
benizdä çiçeklär. Onnar] o av=amdan kopard]yd] üüre-
dicisinä deyni. K]zçaaz seftä çekedärdi =kolaya gezmää 
da hiç dayanamazd], nezaman o oturacek ilk uroonda.

II
Tä çeketti ötü=mää horozlar. Onnar söleyärdilär, 

ani duuêr sentäbrinin ilk sabaas].
Kalkt] Stifana babu. Sordu Girginaya:
– Sän ne ölä erken içerlerdä gezinersin, k]z]m# 

Kaybettin mi birbi=ey#
– Ey, babu, sän bu ya=lar]nnan tez unudêrs]n. Büün 

sentäbrinin biri. Hazirlanêr]m =kolaya.
Stifana babu h]zl] yakt] ate=i da çeketti pi=irmää 

piinirli gözlemä. Kufnä, kapu önü doldu gözäl tatl] 
kokuylan. Ama Girgina art]k h]zlanm]=t] =kolaya. 
Stifana babu gördü onu da sordu:

– Nereyi, k]zçaaz]m, alatlêêrs]n# Taa bir saat var.
– Bän tokum. Geeri dönärsäm, uymayacek i=im, 

– dedi k]zçaaz. Da çeketti genä gitmää. Girgina seftä 
imediydi, seftä can] çekmäzdi. Onun ak]l] gezärdi 
=kolada. Alatlayard], sans]n =kola onun elindän çekärdi, 
dayanamazd] desin:

– Gün ayd]n, =kola! Sabaa hay]r olsun, kafadarlar!
T. Marinoglu

1. Ne vakıt uyanmış Girgina?  2. Neçin ölä erken kalk mış 
usak? 3. Neçin Girgina çıkmış hayada?  4. Girginanın 
ardına kim uyanmış?  5. Neçin Girgina beklämemiş 
gözlemeleri?  6. Sizi da butakım çeker mi şkolaya?

çeşitli – türlü benizdä (renktä)
ötüşmää – yarışmakça ötmää
gezinmää – gezmää iki tarafa
hızlanmaa – yollanmaa
canı çekmääzdi – istemääzdi

uyumaa, uymaa
hayat, piinir, yakmaa, 
dayanmaa



110

Cümlä
Bitirilmiş fi kiri gösterän bir yada birkaç lafa cümlä deniler. İlkyaz. Döndülär
yuvalarına göçmen kuşlar. Kırlarda çeketti işlär. Nereyä gidersin, Todur?
Bän giderim lelülara.
1. Bulun tekstin ilk abzaţını. Okuyun ilk cümleyi.  2. Bu tekst annatma 
mı osaydı masal mı?  3. Ne sölener annatmanın ilk abzaţında? Neçin 
cümlelerin sonunda nokta koyulu? İnandırın.  4. Neçin cümlelerin 
sonunda türlü nışannar durêr?

baş – kafa
fenţä – feneţ

Eni adet
– Mamu, öbür pazertesinä bän oturacam klas]n önündä eni bankada.
– Nas]l ölä klas]n önündä oturacan, Gogu=# – sordu mamusu.
– Bizim klasta eni adet.
– Nesoy adet ölä# – sordu genä mamusu u=aana.
– Nesoy, nesoy# Açan birkimseyin duuma günü, onu 

oturdêrlar klas]n önündä bir eni bankaya. O banka durêr 
biraz yukarda, ama ani ba=kalar]na engel etmesin deyni, o koyulu bir 
tarafçaa. Bankan]n önündä yaz]l]: „Ürektän kutlêêr]z!” O bankan]n yan]
nda durêr bir dolapç]k. Onun üstünä koyêrlar çiçekleri, baa=]=lar]..., – 
havezlän annatt] Gogu=.

– Duuma günnerindä, – ilerletti laf]n] Gogu=, – u=aklar gününä 
gezerlär çiçektän fenţä ba=lar]nda.

– Gogu=, ee birkimseyin duuma günü pazar gününä gelärseydi, tä 
nicä senin bu y]l# Ozaman#

– Ozaman duuma gününü yapêrlar klasta pazertesi günü.
– Pek gözäl adet, u=aam. Kim bu adeti ç]kard]#
– Bizim üürediciyka, mamu. Ba=ka kimseydä bu adet yok.

1. Neçin Goguş lääzımmış otursun klasın önündä? 2. Nesoy eni adet 
çıkarmış Goguşun üürediciykasi? 3. Ya sıralayın, nesoy gagauz 
adetlerini siz tutêrsiniz?

1. „Eni adet”, angısını okudunuz – bu aazdan söz mü osaydı yazılı 
mı? Neylän onnar başkalanêrlar?  2. Bu annatma mı osaydı masal 
mı? Neçin? İnandırın dooruluunuzu.

Halkın gözellii – adetlerdä.
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PAALI TARAFIMPAALI  TARAFIM

şıra – üzüm, meyva suyu
gömeç  – hotulda bal 
kafesçikleri (delicekleri)
maanä – şen halk türküsü
avaz – çok kerä tekrarlanan 
bir ses (daada, bayırlarda)

şıra, maanä

Annatma cümlä
Cümlelär var nicä bir bişey açıklasınnar, birbişey için annatsınnar. 
Şkoladan evä döndüynän, bän ekmek idim. Sora tavşamnarı doyurdum 
hem biraz oynadım. Ondan sora da ezberledim Dionis Tanasoglunun 
şiirini. Bölä cümlelerä annatma cumlä deniler. Annatma cümlenin 
sonunda nokta (.) koyulêr.
1. Bulun şiirin ilk cümlesini. Okuyun, yazın.
2. Bulun şiirin ikinci cümlesini. Okuyun, yazın.
3. Lafl arlan şıra hem maanä kurun birär cümlä.

Ana dilim

Ana dilim – tatlı bal, Ana dilim – gözäl ses,
Salkım çiçää kokusu, Maanä-türkü avası,
Şırasını üklü dal  Onu işidän herkez
Vermiş gömeç dolusu. Doymaz, geçmäz avazı.

D. Tanasoglu

 1. Avtor neyä benzeder ana dilini?  2. Neçin?  3. Siz ne 
var nicä söleyäsiniz bizim ana dilimiz için?  

• Ezberläyin şiiri.
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Dilimiz

Herbirin kendi dili,
Nicä su akêr.
İnsannarı tatlı dil
Bireri toplêêr.

1. Neçin ana dili herbirinä deyni nicä „su akêr”? İnandırın.
2. Açıklayın lafl arı „İnsannarı tatlı dil bireri toplêêr”.
3. Neçin lääzım kalkmaa, gagauz gimni çalarkan 

(ötärkän)?

Şaşma cümlä
Cümlelär duygulu fi kiri da var nicä göstersinnär. Ya ne 
gözäl çiçeklär başçada! Yaşasın halkım üzlärlän 
yıl! Bölä cümlelerin sonunda şaşma nışanı (!) koyulêr.
1. Bulun bu şiirdä şaşma cümleleri da yazın onnarı.
2. Lafl arlan çetin hem metin kurun birär cümlä.

çetin – kaavi
metin – burada: metede-
cek  lär bizi

Biz bu dillän – gagauz
Hem da varız halk.
Gagauz gimni çalarkan,
Tez, dostum, sän kalk!

Kafanı sän tut üüsek,
Kendini – çetin!
Biz dili bilärkenä –
Herkerä metin.

Duuma erindän paalı yoktur.
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Kapumuz açık

I
Sän vard]r m] gördüün, bütün Moldovay] hem Bucaa birdän# 

Bu – =a=]lacak i=! Bunu laflan annatmaa zor. Bunu sade lääz]m kendi 
gözünnän göräsin.

Uçaklan kalkt]ynan havaya da bakt]ynan a=aa, kanatlar]n alt]nda 
aç]lêr bir büük hem gözäl panorama. Moldovaylan Bucak görüner, 
nicä bir gözäl korafl] kilim. }ki dizi sedef gibi, durêrlar Prutlan 
Nistrunun kenarlar]nda, dizili gözäl hem zengin moldovan, ukrain, 
gagauz hem bulgar küüleri. Bir iiri almaz gibi durêr bu sedeflerin 
ortas]nda Kisinöv. Gözälleder bu diziyi taa ufarak paal] ta=lar da, 
nicä Bel\, Bender, Tira=pol, Komrat, Kaul, Çad]r-Lunga...

Taa Okni\a hem Briçan taraflar]ndan Kauladan hem Valkane=ädän 
Móldovan]n hem Bucaan üzünü örterlär, gözäl meyval]klar, baalar, 
ba=çalar, daalar, daacaazlar...

II
Yukardan bakt]ynan, Prutlan Nistrunun aralar]nda görüner üüsek 

bay]rlar, yamaçlar, ang]lar]n tepelerindä, kalpak gibi, durêr e=il daalar. 
Nekadar gözün tutêr derelerin kenarlar]nda görüner e=il çay]rlar hem 
boodaylan ekili uçsuz k]rlar.

Adam seviner seftä kendi gözünnän gördüynän bu gözellii! Yok 
nicä beenmemää, yok nicä sevmemää bu gözellii: bizim Vatan]m]z], 
ana taraf]m]z]!
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Büük pençerelerinnän saçaklar]n alt]ndan bakêrlar dünneyä 
Moldóvada hem Bucakta ya=ayannar]n evleri. Bu evlerin pençereleri 
da, kapular] da ölä aç]k, nicä da ev saabilerin, ang]lar]n]n ürekleri, 
cannar], fikirleri dolu sevdaylan hem dostluklan.

Herkerä kapular]m]z aç]k.
– Bine a\i venit!
– Добро пожаловать!
– Добре дошли!
– Ho= geldiniz! Buyurun içeri! Kapumuz aç]k!

 1. Nelär görüner, yukardan baktıynan?  2. Kim yaşêêr Moldóvada 
hem Bucakta?  3. Kimä deyni bizim kapumuz herkerä açık?

 1. Bulun bu teksttä üçär annatma cümlä.  2. Bulun teksttä üçär şaşma 
cümlä. Okuyun onnarı duyguylan. Yazın tefterlerinizdä.

Mamu

Elleri onun yalpak  O sever, takazalêêr,
Bakışı sudan da pak. Teknedä bizi yıkêêr,
Kıırmayı açan yazêr, Uyudêr, uyandırêr...
Yanakları kızarêr.  Nezaman o dinnener?..

T. Zanet

1. Ya bulun da okuyun, nicä avtor yazêr mamusu için.  
2. Nelär yapêr herbir mamu? 
3. Annadın kendi ananız için.

Bobam

Bobam traktorist – işçi, Al beni kucacıına,
Vatanımıza çiftçi.  Görünsün dünnä bana,
O kırı-payı işleer,  Kim payı işleer islää,
Ayli insanı besleer.  Kim sever tatlı ekmää.

S. Kuroglu

yalpak – yımışak, nazlı
takazalamaa – sımarlamaa, 
çekişmää

yalpak, kıırma, 
yanak yazmaa 

yamaç – bayırın biryanı
saabi – çorbacı

Genger da köksüz olmaz.
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Uyu, uyu, piliççiim

Uyu, uyu, piliççiim,  Kanat altında sıcak.
Uyu, mamunun gercii, Erken horoz ötecek,
İi erleş, bul erini,  Ballı pita pişecek.
Uyu, yum gözlerini!  Mamun onu kıracek,
Uyu aydınnaadan çak: Yavrucuuna verecek!

S. Kuroglu

bisikleta – rusça: velosiped
görünmääzmiş – yokmuş, 
geeridä kalmış

Bisikleta

Üç gün innemi=, aalam]= Vladik: mamusu birtürlü 
bilä ona bisikleta alamazm]=. Hep uymazm]= i=i.

Dördüncü günü mamusu dönmü= evä bisikletaylan.
Kavram]= Vladik bisikletay] da – h]zl]-h]zl] onu 

önündä itirärmi=...
Ama, açan bakm]= geeri, ard]na, korkudan ödü 

patlam]=: mamusu hiç birerdä görünmäzmi=!
Bisikletas]n] o h]zl] s]b]tm]=, kqr yol üstündä 

brakm]= da – kaçarak geeri, mamusuna!
N. Esinenku

 1. Neçin Vladik üç gün aalamış?  2. Neçin uşak 
bisikletayı önündä itirärmiş?  3. Ne yapmış Vladik, 
gördüynän, ani anası birerdä yok?  4. Neçin çocucak 
brakmış yol üstündä sevgili bisikletasını?

Mamuyu bän pek severim!
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Soruş cümlä
Var cümlelär, angılarında birbişey için sorulêr.
Sabaa gelecän mi top oynamaa? Nereyi gidersin? Sizin almalar 
artık oldular mı?
Bölä cümlelerä soruş çümlesi deniler.
Soruş cümlelerin sonunda soruş nışanı (?) koyulêr.
1. Okuyun „Bisikleta” tekstin sonunda verilmiş işleri. Neçin bu 
cümlelerin sonunda taa çok kerä soruş nışanı durêr? Açıklayın fi kirinizi. 
2. Açıklayın uygun sözün maanasını „Anayı, nicä gözünü, koru”.

boncuk – sedef

       * * *
Nastidä varm]= kukla. Nasti kuklas]na deyärmi=: 

„k]z]m”. Mamusu vermi= Nastinin k]z]na hepsini, ne 
lääz]m. Varm]= kuklada fistanc]k ta, =alinka da, çorap 
ta, ba=ka rubalar da. Varm]= onun ruba f]rças] da, tarac]] 
da, boncuklar] da.

L. Tolstoy

1. Nastinin neyi varmış?  2. Nicä deyärmiş Nasti kuklasına?  3. Kim vermiş 
Nastinin kızına rubacıkları hem başka lääzımnı işleri?  
4. Nelär varmış Nastinin kuklasında? 5. Annadın kendi kuklalarınız için.

• Demekli okuyun bu annatmayı.

Uyku türküsü

Nani-nani, kızçaazım,
Sarp gözäl şu kuşçaazım,
Sarmaşıp uyku sana,
Kondu gecä tavana.

Mamu hepsindän bizä yakın!

Nani-nani, kızçaazım,
Sarp gözäl şu kuşçaazım,
Sevinerim bän ne pek –
Olacan bir kız-çiçek.

M. Kösä

Ko uykun olsun tatlı,
Nicä pitalar ballı,
Yıldızlar öpsün seni –
Annını hem gözlerni.
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Sallangaç türküsü

Uyu, uyu, piliççiim,
Artık hepsi uyudu:
Piliç – anaç altında,
Kuşlar – eşil dallarda,
Pali – kapu önündä,
Kedi – soba üstündä,
Kuzu – koyun yanında,
Göcen – tavşam yanında,
Sıçan – derin deliindä,
Tırtıl – yaprak seniindä, –
Herbiriciin yataa var,

• Demekli okuyun şiiri. Açıklayın onun içindeliini.

Kiyat o bir dosttur,
Ondan da ii yoktur.

 1. Okunulmuş tekst janraya görä ne: masal mı, 
şiir mı osaydı annatma mı? Neçin? İnandırın.  
2. Okuyun kafesçiklerdä yazılı lafl arı, kurun 
onnarlan birär cümlä da yazın tefterlerinizdä.

Cenk

Genk. Bu laf] Mitika çoktan bilärdi. Bilärdi, näända 
gider cenk. Ona titsi gelärdi, açan insan öldürärdi biri-
birini avtomatlan, bómbaylan, b]çaklan, ba=ka-ba=ka 
i=lärlän. O onnar]n hiç adlar]n] da hepsinin üüre nä me-
diydi.

Onun pek can] ac]yard] onnara, kimi öldürerlär. 
Bölä i= televiziyada siiredärkän, o dayma sorard]:

– Mamu, o u=aklar]n] ba=ka görmeyecek yä#
– Görmeyecek, u=aam, – cuvap edärdi anas].
– Ba=ka masal o söleyämeyecek.
– Söleyämeyecek, oolum.

Herbiriciin döşää var,
Herbiriciin yastıı var.
Uyu, uyu, küçücüüm,
Anan gitti bobana,
Boban gitti pınara,
Şu pınarın dibi yok,
Senin gibi gözäl yok...
Uyu, uyu, yavrucuum,
Anan-boban gelincäk,
Ballı pita pişincäk, –
Ku-ku-ri-gu-u-u-u!

G. Gaydarcı

Hepsicii onnar kara,
İi baktıynan – kär para.
Açan onnar dizili,
Sıracık olêr dilli.
(ralavkub)
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– O öldü, ölä yä, mamu#
– Öldü, u=aam.
– O evä ba=ka gelmeyecek yä, mamu, nicä bizim dädu#
– Ölä, çocuum.

Bu laflar] anas] sölediynän, Mitika aar çekärdi soluunu da susard]. 
O annayamaazd] bu büükleri: üürederlär düü=memää, ama kendileri 
biri-birini öldürerlär. Kendi-kendinä Mitika emin edärdi: açan alaceklar 
askerlää, o urmayecek bir u=aan da bakas]n], mamusunu, kimseycii. 
Ko hepsinä olsun kimä demää mamu, baka, u=aam.

T. Marinoglu

1. Neçin Mitika istämeer cenk olsun?  2. Neçin Mitika annayamêêr büükleri? 
3. Ne söleer Mitika kendisi için? Siz kayılsınız mı onunnan? Neçin?

1. Bu tekstin başlıı uygun mu açıklêêr onun içindeliini? Var mı nicä başka 
türlü başlık koymaa bu tekstä? Neçin? İnandırın.  2. Çıkarın bu teksttän 
ikişär annatma hem soruş cümlesi 3. Kaç cümlä var tekstin ilk abza ţında? 
İnandırın.

Büün yalan sän sölediysän – 
yaarın da inanmazlar.
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Testlär „Cümlä”

1-ci test. Angı cümlä yazılı yannış?
1. Vani gider evä?
2. Simu gider çayıra.
3. Armutlar aaçta olmuş.

2-ci test. Angı sırada yok cümlä!
1. Biz üüreneriz şkolada.
2. Bän, üürenmää, birinci, klas.
3. Biz pek severiz ana dilimizi!

3-cü test. Angı cümlenin durguçluk nışanı diil dooru?
1. Hızlı kalkın.
2. Kirezlär artık oldu.
3. Büün tarayacez mı?

4-cü test.  Bulun zeedä cümleyi.
1. Vani iyer ekmek.
2. Petri, mamun evdä mi?
3. Bütün gün yaayêr yaamur.

5-ci test. Angı cümlä uymêêr shemaya (      .)?
1. Mina yatêr.
2. Batü diker fi dan.
3. Koli türkü çalêr.

6-cı test. Bulun verilmiş shemanın cümlesini hem sonunda 
kóyun onun nışanını (      !).
1. Doni doyurêr kardaşçıını.
2. Yaşasın dostluk erdä.
3. Sän da gelecän mi benimnän?

7-ci test. Bulun şaşma cümleyi hem kóyun onun durguçluk 
nışanını.

1. Sandicik iyer karpuz.
2. Hızlı gelin burayı.
3. Nezaman gelecän bizä?

8-ci test. Angı cümlenin durguçluk nışanı koyulu yannış?
1. Dädu bekleer başcayı.
2. Seni da kıra alaceklar mı!
3. Oturacan mı benimnän?

9-cu test. Bulun verilmiş shemanın cümlesini (   ?).
1. Evä gelecän mi?
2. Uroklarını mı üürenersin?
3. Verecän mi?

10-cu test. Angı cümlä yazılı yannış?
1. Petri, pazara gelecän mi futbol oynamaa!
2. Çakir – Bucak yıldızı!
3. Bizim aulda büüyer çok meyva fi danı.
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DOSTDOST

Bir demet çiçek

+kolan]n aulunda pek büük =amataym]=. Birinci klasl]lar, nicä 
piliççiklär, toplanm]=lar hayat kapusunun yan]na – bekleyärmi=lär 
üüredicilerini. Hepsinin ellerindä varm]= birär demet çiçek.

Sade Ani=oară çiçeksizmi= – unutmu= çiçekleri evdä.
Lenu\a sormu= =a=arak:

– Ee ne, sizdä çiçek yok mu#
– Var, ama bän... unuttum almaa, – sade dudaklar]n] oynad]p, sölemi= 

Ani=oară da, engeç gibi, k]zarm]=.
Lenu\a ç]karm]= kendi demedindän bir çiçek da uzatm]= Ani=oaraya.

– Al!... +indi sendä da var.
Ani=oară alm]= da çok vak]t bakm]= o çiçää, sans]n onun yaprac]

klar]n] sayarm]=. Ama gözleri onun taa diilmi=lär =en.
Ozaman }onel uzatm]= ona kendi demedini.
– Ay]r bendän da, ang]s]n] beenecän.
– Bendän da al! – demi= Olgu\a.

çiçek demeti – testä, buket
şen – ii kefl i
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– Bän da bir vereyim, te bu biyaz], – demi= Vasilikă.
– Bän da!

Biraz vak]ttan sora Ani=oaran]n elindä toplanm]= bir demet çiçek 
evdeki demettän taa büük hem taa gözäl!

G. Georgiu

1. Kimin için annadilêr bu annatmada? 2. Neçin küsülüymüş Anişoáră? 
3. Neçin Anişoáranın çiçek bukedi olmuş hepsindän gözäl? Annadın. 

1. Bu okunulmuş tekst 1 kişinin sözü mü osaydı 2 kişinin mi? İnandırın. 
2. Bulun tekstin (baştan) ikinci cümlesini da okuyun. Kaç laf var onda? 

Halız dostluk kaavi, 
O pelivan gibi.

Laf
Herbir cümlä parçasına laf deniler. Kati piliçleri doyurêr. Bu cümledä 
3 laf. Baka pazara gidecek panayıra. Bu cümledä 4 laf. Uroklarını 
üürendin mi? Bu cümledä 3 laf var.

Kısım
Herbir laf parçasına kısım deniler: ma-mu, va-ta-nım, bän. Herbir 
lafta okadar kısım, nekadar vokal: ma-te-ma-ti-ka, al-fa-bet, ok-la-va. 
Uzun vokallar sayılêrlar, nicä bir ses: saa-lık, baa-lar-da, ka-şıı-mı, 
sa-baa-ya-dan.

kaybetmää, yutmaa 
sabaa ekmää, üülen

Üç kafadar

Vitä kaybetmi= sabaa ekmeeni. Büük aral]kta hepsi 
u=aklar iyärmi=lär, ama sade Vitä durarm]= bir tarafta.

– Sän neçin imeersin# – sormu= ona Koli.
– Sabaa ekmeemi kaybettim...
– Prost i=lär, – demi= Koli, dalayarak büük bir buka 

biyaz ekmek. – Taa üülenädän  lääz]m dayanas]n.
– Sän neredä kaybettin yä# – sormu= Mi=a.
– Bilmeerim... – sessiz sölemi= Vitä da dönmü= 

onnara arkas]nnan, tükürüünü yudarak.
– Sän, olmal], cebindä ta=]yêrs]n, ama lääz]m torbaya 

koyas]n, – ak]l vermi= Mi=a.
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Sade Volodi ona bi=eycik sormam]=. Gitmi= Vitän]n 
yan]na, saa yaay]nnan yaal] ekmeeni yapm]= iki parça 
da birisini uzatm]= kafadar]na:

– Al da i! – demi=. V. Oseeva

 1. Neçin Vitä büük aralıkta durarmış bir tarafta?  2. Nelär sormuşlar 
çocucaklar Vitäya?  3. Kim onnarın arasında haliz kafadar? Neçin?

 1. Lafl arlan kaybetmää hem dayanmaa kurun birär cümlä da yazın 
tefterlerinizdä.  2. İlk cümledä angı laf cuvap eder soruşa kim? Ama 
üçüncü sıracıkta?

Käämil dost – nicä kalä!

Bozka
I

Petridä varm]= bir köpek. Onun ad] Bozkaym]=. Bozka bir pek 
ak]ll] köpecikmi=. Bo=una hiç salmazm]=. Sade salarm]= yabanc]lara, 
açan onnar h]zlanarm]=lar girmää Petrilerin ba=ças]na.

Petriyi, kendi saabisini, Bozka pek sevärmi=. Bo=taykana hiç onun 
yan]ndan ay]r]lmaazm]=. Pek sevärm]= Petriylän oynamaa, onun dolay]
nda kaç]nmaa, yada, oturup önündä, dooru onun gözlerinä bakmaa. 
Bozka annayarm]= Petriyi yar]m laftan, tamannayarm]= onun herbir 
izinini. Ama...

Bir sabaa, d]=ar] ç]kt]ynan, Petri kapunun önündä görmemi=, nicä 
her kerä, Bozkay]. Açan bakm]=: o yatarm]= yataan içindä hem aar 

olmalı – bezbelli
akıl vermää – üüretmää
yapmış iki parça – bölmüş
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soluyarm]=. Kald]rm]= Bozka kafas]n], utancak bakm]= da, kabaatl] 
gibi, genä salvermi= kafas]n] pançalar]n üstünä. Belliymi=, ani Bozka 
hasta. Petri, gördüynän bunu, büük kah]ra dü=mü=.

II
Onnardan bir-iki ev a=]r] ya=ayarm]= hayvan doktoru, Mitrani. 

U=ak annatm]= ona olduunu da, köpää bakt]ktan sora, urmu= ona bir 
nakol, Petriyä da demi=:

– Kah]rlanma pek, kom=u, tezdä geçecek onun hastal]]. Sade lääz]
m birkaç gün taa iicä doyuras]n onu, oynamayas]n onunnan. Eer lääz]
m olarsayd]m – çaar beni.

Nicä Mitrani demi=, ölä da olmu=. Bir aftan]n içindä Bozka genä 
ba=lam]= Petrinin çantas]n] tokatç]ktan e=iklerädän ta=]maa, onunnan 
oynamaa. Ama...

Bir gün gitmi= Petri bal]k tutmaa gölä yaln]z. Sade Bozkay] alm]= 
yan]na. Kimsey bilmeer, nicä, ama dü=mü= Petri göl 
içinä. Üzmää sa hiç bilmäzmi=. Düünärmi= Petri erindä. 
Kenara ç]kamazm]=. Ozaman Bozka tutêr onun rubalar]
ndan da, sürüyüp, ç]karêr onu su içindän, ölümdän 
kurtarêr.

1. Kimin için annadılêr bu yaratmada?  2. Niceymiş Bozka?  3. Neçin Petri 
çaarmış hayvan doktorunu?  4. Annadın, nicä Bozka kurtarmış Petriyi.
5. Var mı sizin da butakım dostunuz?

1. İlk cümledä hem ilk abzaţta kaçar laf var?  2. Angı lafl ar cuvap ederlär 
soruşa kim?   3. Lafl an yatak kurun birär cümlä.

Kaavi dostluu nacak ta ayırtmaz.

izin – istedik (prikaz)
yatak – köpek evceezi
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Yalpak

Çoban Mitilerdä var bir büük köpek. Ad] onun 
Yalpak. K]=]n d]=arda suuk, ama Yalpak ü=ümeer, 
çünkü yapaas] onun s]k, uzun hem s]cak. Sade büük 
ayazlarda Yalpak girer kendi evceezinä. Miti onun 
yataana koydu saman, üstünä da dö=etti bir parça pala.

Yalpak Mitilerin evini, hayvannar]n], zenginniini 
h]rs]zlardan koruyêr, kimseycii aula sokultmêêr. 
Onu=tan da onu hepsicii evdekilär severlär hem islää 
doyurêrlar.

1. Neçin Yalpak donmaazmış ayazlarda?  2. Ne üzerä 
köpecii sevärmişlär.  3. Annadın kendi köpecikleriniz için.

Kim? Ne?
Cannılar (insannar, kuşlar, hayvannar) cuvap ederlär soruşa kim? 
Adam, ana, boba, üüredici, uşak, usta; ördek, kuzu, lelek, yabanı, 
turna, yılan, bän, sän, o ...
Cansızlar (insannardan, hayvannardan, kuşlardan, ... kaarä) cuvap 
ederlär soruşa ne? Ev, aul, gök, yıldız, akıl, kiyat, düş, vatan, er, 
taş, lüzgär, kış ...
1. Bulun okunulmuş teksttä lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşa kim?.
2. İkinci abzaţtan çıkarın lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşa ne?.
3. Lafl arlan ayaz, evdekilär hem yatak kurun birär cümlä da yazın.
4. Var mı nicä köpää demää dost? Neçin? İnandırın.
5. Bulun verilmiş lafl arın yakın maanalı eşlerini.

 ev yamaç içer lüzgär
 aaç fi dan boran yatak
 bayır yapı krivat oda

Nazlıca

Nazl]ca tutmu= tavanda s]çan], imi= onu da =indi tok 
karn]na yatêr pençerenin setindä, geriner. Pençerä a=]r]
Nazl]ca siireder, ne olêr aul içindä. Kendisi m]rlêêr,

ayaz, evdekilär, yatak

ayaz – pek suuk
evdekilär – bir ayledä 
yaşayannar
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sans]n türkü çalêr, ama kedicii onun, u=ac]], Alaca, 
südünü içtiktän sora gününä ya palan]n üstündä 
kendi-kendinä oynêêr, kuyruunu tutmaa çal]=êr, yada, 
kamburunu f]rlad]p, bir topçaaz]n ard]na kaçêr.

Ahmac]k Alaca, kimi görer, onun da, dooru gözle-
rinä bak]p, ayaklar]na uunêr, sora da kucaana t]rmanêr.

1. Nazlıca pençerenin üstündä nicä yatarmış?  2. Nicä geçirärmiş günneri 
Nazlıcanın yavrusu, Alaca?  3. Annadın herkez kendi kedileriniz için.

Büük  bukva
Herbir cümlä çekeder büük bukvadan. Havada uçunêr kuşlar. Büük 
bukvadan çekeder insannarın soyadları, adları hem bobaycaları: 
Kuroglu Stepan Stepanoviç, Kösä Mina Vasilyeviç. Büük bukvadan 
çekeder yazılmaa hayvannarın da adları: köpek Bozka, öküz Bräzu, 
kedi Nazlıca, kedicik Alaca, beygir Çakal.
1. Cümleleri ayırın, lääzımnı lafl arı çekedin yazmaa büük bukvadan. 
Geldi ilkyaz goguş hazırladı kuşlara deyni evcääz yaza biz 
gidecez dinnenmää mitidä var bir köpek onun adı fena.
2. İlerledin çekedilmiş sıraları.
Soyadlar: Tanasoglu, ...
Adlar: Dionis, ...

tok karnına – idiktän, 
doyduktan sora
gününä –  bütün gün

Gözleri – nicä kedinin,
Dişleri – nicä kedinin,
Bıyıkları – nicä kedinin,
Kuyruu – nicä kedinin,
Tırnakları – nicä kedinin,
Yapaası – nicä kedinin,
Ama diil kedi. Kim o?
(yotok)

          Hayvan çekişi

}nek,  beygir hem köpek çekederlär 
çeki=mää. Anna=amêêrlar, ang]s]n] onnar]
n aras]ndan çorbac] taa pek sever.

– Elbetki, beni, – demi= beygir. – Bän sürerim hem 
t]rm]klêêr]m onun tarlalar]n], daadan ona odun ta=]yêr]
m; kär onu kendisini da s]rt]mda kasabaya götürerim: 
bensiz o heptän kay]p adam.

– Bän seninnän diilim kay]l! Çorbac] beni taa pek 
sever, – demi= inek. – Bän onun bütün aylesini, u=aklar]
n] sütlän doyurêr]m.

annaşmaa, zenginnik 
kayıp, kayıl, aylä, 
doyurmaa
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– Diil, – çekeder h]rlanmaa köpek, – beni, ki bän 
onun zenginniini koruyêr]m.

Seslemi= çorbac] bu çeki=i bir taraftan da ölä demi=:
– Vazgeçin bo=una çeki=mää: hepsiniz siz bana pek 

lääz]ms]n]z. Herbiri paal] kendi erindä.
K. Uşinskiy

1. Ne üzerä hayvannar başlamışlar çekişmää? 2. Nelär demişlär hayvannar
kendileri için: beygir, inek hem köpek? 3. Annadın mı, angısı onnarın için-
dän taa paalı? Neçin? 4. Çorbacı dooru mu onnarın paalarını bulmuş?

tarla – kır, pay
zenginnik – varlık, averiya
vazgeçmää – brakılmaa

1. Bulun herbirinin yavrusunu. Angı soruşlara onnar cuvap ederlär?
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2. Bulun bu cümlenin çeketmesini da yazın onu tefterlerinizdä.
... bensiz o heptän kayıp adam.
3. İlk replikada angı lafl ar cuvap ederlär soruşa kim?

Sıncap hem canavar

S]ncap atlayarm]= daldan dala da dü=mü= dooru uyuyan canavar]n 
üstünä. Canavar ans]zdan çüümü= yukar] da istemi= onu imää. S]ncap 
ba=lam]= yalvarmaa ona:

– Salver beni.
 Canavar demi=:
– }slää, bän, seni salverecäm, ama sän bana söleyecän, neçin siz, s]

ncaplar, ölä =ensiniz. Beni herkerä s]klet alêr. Ama nekadar bakêr]m 
sizä, siz hep orada, aaçlar]n üstündä, atlêêrs]n]z, =ennenersiniz.

S]ncap demi=:
– }lkin salver beni aac]n üstünä da bän sora oradan 

sana cuvap verecäm, zerä bän sendän korkêr]m.
Canavar salvermi=, da s]ncap demi=:

– Senin onu=tan can]n s]k]lêr, neçin ki sän fenays]
n. Fenal]k senin içini yakêr. Ama biz herkerä =eniz 
onu=tan, ki biz ii ürekliyiz, kimseyä fenal]k yapmêêr]z.

L. Tolstoy

canavar – yabanı
sıklet almak – can 
sıkılmak
çüümää – yukarı fırlamaa

çüümää, şennenmää

1. Sıncap aaçtan kimin üstünä düşmüş? 2. Canavar ne istemiş yapmaa 
sıncaplan? 3. Canavar ne istemiş sölesin ona sıncap? 4. Bulun da okuyun 
sıncapın cuvabını.

Dünneyi İilik tutêr!
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1. Bulun herbirinin yaşamak erini (yataanı).

Séslän okuyarkan hem lafedärkän, lafl arı hem sesleri yutmayın.

...  yaşêêr

...  yaşêêr

...  yaşêêr...  yaşêêrlar

Altın yımırta
(Rus halk masalı)

Bir vak]tlar varm]=, bir vak]tlar yokmu=. Ya=ayarm]= bir babuylan 
bir dädu. Varm]= onnar]n bir tekir taucaklar]. Günün birindä y]m]rtlam]= 
o tek]r taucak. Sade onun y]m]rtas] diilmi= ba=ka tauklar]n y]m]rtalar] 
gibi, ama alt]ndanm]=. Dädu düümü=, düümü= onu – k]ramam]=. Babu 
düümü=, düümü= y]m]rtay] – k]ramam]=. Bir da oradan s]çan, kaçarac]
k geçärkän, kuyruunu saurtmu=, y]m]rtaya ili=ip, erä dü=ürmü=, da o 
k]r]lm]=.

Dädu aalayarm]=. Babu aalayarm]=. Tauk k]t-k]daklayarm]=:
– Aalama, dädu, aalama, babu. Bän y]m]rtlayacam sizä ba=ka bir y]

m]rta, diil alt]n, ama ba=ka y]m]rtalar gibi.

 1. Däduylan babuda kim varmış? 2. Nesoy yımırta yımırtlamış tekir
taucak? 3. Neçin däduylan babu aalamışlar? 4. Taucak nicä 
uslandırarmış yaşlıları?

yımırta, yaşamaa
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Çiidem

Çiidem, çiidem, bak bana, Çiidem, çiidem, gel bana,
Ne sinmişin sän daada?  Pek sıcak aucuma –
Kaar artık kaybelecek,  Bän seni yısıdacam,
Gün eri yısıdacek.   Kızkardaşıma verecäm.

 M. Kösä

• Demekli okuyun şiiri. Ezberläyin onu.

Şu bayırın ardında

Şu bayırın ardında
Çiidem kaar altı açêr,
Herbir yılın martında
Dani orada kaçêr.

Bakış önü yolunda
Yıldız-yıldız kaar şılêêr,
Örmä sepet kolunda
Temiz çiidemnän dolêr.

Mart sekizini duya,
Dani istedää raslêêr –
Karşı gelän karıya
Birär yıldızçık baaşlêêr.

 S. Kuroglu
Vatanın gözellii – ana gözellii.

TABİATTAB}AT
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İlkyaz

Eşerer ana toprak.  İlkyaz çalarak işleer –
Bizdä duudu bir olak! Hepsinä ömür verer!
Çiidem kaarı kaldırdı – İlkyaz yazın önündä,
Çiçeklär peydalandı! İlk durêr buna görä!

 T. Zanet

• Demekli okuyun şiiri. Ezberläyin onu.

Bulun lafl arın eşlerini. Bulduktan sora birär çiftlän 
kurun cümlä.
ot kaavi  çiçek yazêr
uşak üürener  Mani çetin
adam eşil  taş maavi

Pali

Kuçu-kuçu, pali,  Ne gözäl bakêr o,
Kaçarak bana!  Ne fasıl gezer.
Ver sütçääz ma, mali, Herbir lafımı o
Vereyim ona.   Annamaa isteer.

Ko sütçääz içsin o,  Kuçu-kuçu, pali,
Ko büüsün hızlı.  Kaçarak bana!
Şindilik küçük o,  Ver sütçääz ma, mali,
Ama akıllı.   Vereyim ona.

Erini biler o,
Şamata hiç yok.
Pek beni sever o,
Bäm da onu – pek!

• Demekli okuyun şiiri. Ezberläyin onu.

Nesoy? Angı?
Nışannarı gösterän lafl ar cuvap ederlär soruşlara nesoy? angı? Hava 
(nesoy?) sıcak. Dışarda (angı?) üüsek çocuklar basketbol oynêêr.
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1. Bulun lafl arı, angıları göstererlär kiminsä, neyinsä 
nışanını da yazın onnarı tefterlerinizdä. 
2. Lafl arlan küçük, gözäl, üüsek kurun birär cümlä 
da yazın tefterlerinizdä.
3. Bulun bu lafl arın karşı maanalı eşlerini. Angı lafl ar 
cuvap ederlär soruşa nesoy?
gözäl uzak  biyaz  kış
almaa kalın  olmuş  gecä
incä çirkin  gündüz eşil
yakın vermää  yaz  kara

* * *
Rozkan]n palileri otluun içindäymi=lär.
Rozka nereyisä gitmi=, ay]r]lm]= palilerindän.
U=aklar, gidip ta, alêrlar onun bir palisini, koyêrlar 

onu soban]n üstünä.
Rozka, geldiynän, bir palisini bulamêêr erindä da 

çekeder ulumaa. 
Sora, palisini bulduynan, çeketmi= ulumaa soban]n 

boyunda. U=aklar indirmi=lär paliyi soban]n üstündän 
da vermi=lär Rozkaya.

Rozka palisini, aaz]na al]p, erinä götürmü=.
L. Tolstoy

 1. Nereyi kaybelmiş Rozkanın bir palisi?  2. Neçin Rozka
başlamış ulumaa?  3. Uşaklar dooru mu yapmışlar, ani 
saklamışlar palinin birisini?  4. Düşünün da söläyin, 
nezaman uşaklar yapmışlar yannışlık hem nicä onnar 
doorutmuşlar kendi yannışlıklarını?

 1. Kaç laf var tekstin ilk cümlesindä? Angı lafl ar 
onnarda cuvap ederlär soruşa kim?, angıları da – 
soruşa ne?  2. Uçakta var cok laf-pasajiri. Uçaan 
burnusunda yazılı kaç taanä pasajir onda var. Kim 
taa cok laf bulacek, taa büük nota kabledecek.

ayırılmaa

otluk – kuru ot yıvını
soba – camal

Eni dostu aara, ama eski dostu unutma.
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Güneşçik

– Söla, güneşçiim benim, 
Nekadar okun senin?
– Bilmeerim sayılarnı, – 
Tutunuz uçlarını. 

– Sölä, güneşçiim benim,
Kaçına sıcak verdin?
– Saymadım, dostum benim,
Nekadar var kuvedim.

 G. Vieru

Utancak güneş

Pek siirek uşak biler, O da, nicä sän hem bän,
Näända güneş geceler, İncä üzlü, utancak.
Ani kraalan yıkanêr, Kirli duumaa sakınêr,
Ondan sora kalkınêr. Zerä gülecek Bucak.

 P. Yalıncı

1. Bulun şiirlerdä lafl arı, angıları nesoy? soruşa cuvap 
ederlär.  2. Bulun şiirlerdä soruş cümlelerini.

1. Bu uçakta bulunêr 15 laf-pasajir. Bulun onnarı. Nesoy 
soruşlara onnarın taa çoyu cuvap eder? Neçin?

2. Uçakta bulunan lafl arın beşinnän kurun birär cümlä.
3. Bulun lafl arın eşlerini da onnarlan birär cümlä kurun.

üüsek uşak kırmızı ekmek
üürener şefteli kalktı türkü
toplêêr şkolada çalacek döşektän
akıllı bayır iyer gül

k  e  ç     n  e  k

d  e  r    r  m  i

o       a
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 Yaz gecesi

Ya seslen: uyuklêêr derecik,
Şıpırdamêêr dalda yapracık.
Bülbülüm türküyü kestirdi –
Çalmaktan pekçenä yoruldu.

Meydandan daalıştı insannar –
Dinnensin ko sabaadan onnar.

 S. Koca

 Yıldızlar

Göklerdän bu avşam, bu gecä,
Düştulär yıldızlar dereyä.
Bu gecä hiç uyumaycam bän –
Onnarı deredä bekleycäm.

     P. Yalıncı

1. Kaçar cümlä var bu şiirlerdä? Kaçar laf var onnarda? 
2. Bulun lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşlara kim?, 
ne?, nesoy?.

Bulun lafl arın eşlerini da onnarlan birär cümlä kurun.
keskin çiçek kırmızı taş
akıllı bıçak yakıcı gül
gözäl uşak çetin biber

Baa çıbıın yolu

}=itmi= e=il baa ç]b]], ani Nikoleta pek sevärmi= 
üzüm. Ama k]zçaaz taa pek küçücükmü=, kendisi baaya
taa gidämääzmi=. Da ozaman baa ç]b]] kendisi yollanm]=
Nikoletaya.

}lktän o, uzan]p, gitmi= er üstündän, sora er alt]n-
dan, genä er üstündän, sora genä er alt]ndan... Baa
ç]b]] utak]m gitmi= taa Nikoletan]n evinä eti=incä. 
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Eti=tiynän, t]rma=m]= çok yukar] da kendi k]v]rc]]nnan as]lm]= evin 
saçaana.

Nikoleta, istediynän imää üzüm, uzadarm]= elini pençeredän, 
kopararm]= üzüm tenelerini da – am! – dooru aaz]na!

N. Esinenku

1. Neçin baa çıbıı yollanmış Nikoletaya? 2. Neçin baa çıbıı geçärmiş ba 
er üstündän, ba er altından? 3. Nikoletaya yakışsın üzümneri koparmaa 
deyni, nereyi asılmış baa çıbıı? 4. Beenmiş mi bunu Nikoleta?

• Demekli okuyun Nikolay Esinenkunun annatmasını.

1. Bulun tekstin ikinci abzaţını. Okuyun onu. Kaç cümlä var onda?
Angı lafl ar cuvap ederlär soruşa ne?

Bulun lafl arın eşlerini da onnarlan birär cümlä kurun.
derin su küçük karpuz
tatlı üzüm kırmızı kaun
serin pınar sarı uşak

Üzümnär karararmışlar, biri-birinä bakarak.
  * * *

Küsülü gezer kirpi –
Kırılmış bir tikeni.
Seviner karımca pek –
Tikendän yapmış tüfek.

        T. Marinoglu

• Demekli okuyun şiiri. Ezberläyin onu.

Üfkeli sülük

Geler sülük üfkeli,  Sülük yapêr pış-pış-pış,
Ateş çakêr gözleri.  Bu sa şaşêr: ne yapmış?
Bir karımca kuyruundan Böcek orda razgelmiş,
Çimdiklemiş ansızdan. Bu ona da çekişmiş.

 D. Tanasoglu

• Demekli okuyun şiiri. Ezberläyin onu.
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Ne yaptı? Ne yapêr? Ne yapacek?
İşlem gösterän lafl ar cuvap ederlär soruşlara ne yaptı?, ne yapêr?, 
ne yapacek? Okudu, okuyêr, okuyacek.
1. Bulun ilk şiirdä lafl arı, angıları işlem göstererlär. Kóyun onnara soruş.
2. Lafl arı gezmää, kırmaa, diiştirin ölä, ki cuvap etsinnär soruşa ne yaptı?
3. Lafl arı gelmää, çakmaa, çimdiklemää kóyun o formaya, ki cuvap 
etsinnär soruşa ne yapêrım?.
4. Paranteza içindä bulunan lafl arı kóyun lääzımnı formada.
Bän (ne yapêrım? gitmää) şkolaya. Mişa (ne yapêr? doyurmaa) 
tavşamnarı. Sábaa biz (ne yapacez? gitmää) manastıra.

Bişka

– Ya, Bi=ka, oku, ne kiyatta yaz]l]#
Kokalam]= köpecik kiyad] da gitmi= oradan.
– Bu diil benim i=im, – kiyat okumaa: bän evi 

bekleerim, gecelerdä uyumêêr]m, salêr]m, h]rs]zlar] 
hem yabannar] korkudêr]m, ava giderim, tav=am] 
koolêêr]m, ördekleri su içindä aarêêr]m, ne olursa aaz]
mda ta=iyêr]m – bana bu da eter.

K. Uşinskiy

1. Ne izin etmişlär Bişkaya?  2. Seslemiş mi köpecik çor-
ba cısını?  3. Ne demiş Bişka çorbacısına? 

• Demekli okuyun annatmayı.

av – urmaa, tutmaa 
tavşam, ördek...
yaban – kırda yaşayan 
hayvan, kuş

kiyat, uyumaa, yaban

G. Gaydarcı
Nedir bu, sölä dooru:
Ne buynuzu, ne kuyruu,
Ön ayaklar kısaca –
Bayırı aşmaa uygunca.
Kim o erik dudaklı,
Uzun, kakma kulaklı?
(maşvat)
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1. Bulun teksttä o lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşa ne yapêrım?. 
Ne göstererlär bu lafl ar? İnandırın. 
2. Lafl an kokalamaa kurun birär cümlä. Nesoy soruşa cuvap eder o?
3. Lafl ara oku, bak, git, al koyun soruş da kurun onnarlan birär cümlä.
4*. Bulun lafl arın karşı maanalı eşlerini (örnää görä).
sormaa oturmaa açmaa almaa
kalkmaa almaa satmaa girmää
vermää saklamaa çıkmaa kalkmaa
bulmaa cuvap etmää düşmää kapamaa

Okuduktan sora yaratmaların 
soruşlarına cuvap verin.

Ördek

Ördek, ördek, mak, mak, mak, 
Benim ordeciim!
Ne gezersin sokakta,
Benim ördeciim?

Ti-pa, ti-pa sallanêrsın,
Benim ördeciim,
Sansın birbişey aarêêrsın,
Benim ördeciim.

 Angı lafl ar D. Tanasoglunun şiirindä „Ördek” cuvap ederlär soruşa ne 
yapêrsın? Bulun onnarı da kurun birär cümlä.

Ama ne gözäl giimniysin,
Benim ördeciim,
Fistanın gercik yazıylan,
Papuçların kırmızıylan,
Benim ördeciim.

Boncukların boynunda mı,
Benim ördeciim?
Yavruların koltuunda mı,
Benim ördeciim?

           D. Tanasoglu
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1. Verilmiş lafl arın karşı maanalı eşlerini bulun.
gözäl geniş gitmiş indirer
kaavi çırkin kalkmış yatmış
dar yufka kaldırêr gelmiş

2. Bulun herbir sırada zeedä lafl arı:
– gider, kalmış, almış, vermiş
– garga, kartal, lelek, horoz
– ördek, tauk, kaaz, saksan

şımarmaa – arsızlanmaa, 
yapmaa zulumnuk
pat – topraktan yatak

paraliya, aaramaa, yol

Ördeciklär

Paraliya içindä  Pat üstünä çıktılar...
Beş tülü yumak.  Ne buna demää.
Gününä onnar baarêr, Aaramaa başladılar
Gününä: vrak-vrak!  Naşey sa imää.

Ya şımarma, ördecik, – Vrak-vrak-vrak! –
Baarışı sän brak!  baardı onnar, –
Ama genä oradan  Acıktık çoktan!
İşideriz: vrak!   Biz gideriz dereyä...
     Kaçınız yoldan!

 1. Neçin ördeciklär baarışêrlar paraliya içindä?  2. Nereyi doorulmuşlar 
ördeciklär paraliyanın içindän çıktıktan sora?  3. Neçin onnar durma-
mış lar erlerindä? Neredän bu belli?

• Demekli okuyun şiiri.
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çimen – ot
hemen – diil çoktan
gercik – gözäl

kafadar – arkadaş, dost

Kon, kon, kelebek

Kon, kon, kelebek,  Kon, kon, kelebek,
Kon, kon, kelebek,  Kafadar aarêêrım pek.
Bakma, ki salêr köpek, Eer istäärseydin ekmek,
Sana verecäm ekmek. Kon, benimnän gel da ek! 

          S. Kuroglu

• Demekli okuyun şiiri. Kullanın onu.

 1. Bulun lafl arı, angıları göstererlär işlem. Angı soruşa 
cuvap ederlär?  2. Lafl arlan paraliya hem aaramaa kurun
birär cümlä.

• Demekli okuyun şiiri.

Çimen

Ne gözäl bakêr çimen,
O çıktı hemen-hemen.
Sıcakta lüzgerlenmää,
Kuzucuu sevindirmää

Çimen gercik kilimdä,
Uşak oynêêr üstündä,
Kim durêr bir tarafta
Bu käämil gercik gündä.

Ya ne top koolêêr uşak,
Terlemiş, hep kaçarak!
Tä geldi ilkyaz Bucaa,
Etiştik artık sıcaa!

M. Kösä
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Ördeciklär

Oturêr Vasi suyun boyunda; siireder, nicä ördeciklär 
su içindä tepesi üstünä durêrlar: geni= gagalar]n] su içinä 
saklêêrlar, sar] bacac]klar]n] da güne=tä kurudêrlar.

}zin etmi=lär Vasiyä gütsün ördecikleri, ama onnar 
suya girmi=lär – küçüklär da, büüklär da. Nicä =indi 
onnar] evä aydamaa#

Da tä Vasi çeketmi= onnar] çaarmaa: „Uti-uti, ördek-
lär, çok m]r]ldayannar, geni= gagal]lar, kürecik bacakl]lar!
Eter kurt toplad]n]z, e=il ot otlad]n]z, gu=alar]n]z] t]k]=-
t]rd]n]z, – h]zl] ç]kas]n]z su içindän da evä yollanas]n]z!”

Ördeciklär Vasiyi seslemi=lär, suyun içindän gölün 
kenar]na ç]km]=lar da, tipa-tipa, iki tarafa sallanarak, 
evä yollanm]=lar. K. Uşinskiy

1. Naşey yaparmış Vasi suyun boyunda? 2. Vasiyä ne izin etmişlär? 
3. Nicä Vasi danışmış ördeciklerä? 4. Neçin ördeciklär seslemişlär Vasiyi? 
Uydurun K. Vasilioglunun şiirini hem bu annatmayı, angılarının adları birtakım.

1. Neylän başkalanêr „Ördeciklär” K. Uşinskiyin hem K. Vasilioglunun 
tekstleri? Ee, neylän benzeşerlär? İnandırın.

Aaç adamı uyku tutmaz.

suyun boyu
siiretmää, yollanmaa

siiretmää – bakmaa, 
görmää
izin etmää – sımarlamaa, 
demää, sölemää
guşa – katı, karnı

Üç kedicik

Üç kedicik – kara, boz hem biyaz – görmü=lär s]-
çan] da tak]=m]=lar onun ard]na.

S]çan h]zl] bir aç]k un çuval]n içinä atlam]=.
Kediciklär – ard]na.
S]çan çuval]n içindän f]rlam]=. Onun ard]na çuval]n içindän ç]km]= 

üç biyaz kedicik. Üç biyaz kedicik görer aulun boyunda bir kurbaa da 
tak]=êrlar onun ard]na. Kurbaa atlêêr bir eski samovar bacas]n]n içinä.

Kediciklär – onun ard]na!
Kurbaa ahmak kediciklerdän kaçm]=, ama bacan]n içindän ç]km]= 

üç kurumnu kara kedicik.

takışmaa, silkinmää
kurumaa
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Üç kara kedicik görer, nicä göldä bal]cak üzer da 
atlêêr onun ard]na. Bal]cak onnardan, üzüp-kaçm]=, 
ama suyun içindän ç]km]= üç ya= kedicik.

Üç ya= kedicik, silkinmi=, yollanm]= evä.
Yolca gidärkän, onnar kurumu=lar da genä olmu=lar, 

nicä da varm]=lar: kara, boz hem biyaz.
V. Suteev

samovar – maasuz çay 
kaynatmaa deynı kap, çaylık
kurum – kara tütün tozu

 1. Niceymiş kediciklerin renkleri? 2. Kimi görmüşlär kediciklär ilkin, 
sora hem bitkidä? 3. Neçin kediciklerin renkleri diişilärmiş?

 1. İlk abzaţta bulun lafl arı, angıları cuvap ederär soruşa nesoy?.
 2. Dördüncü cümledän çekedän abzaţı yazın tefterlerinizdä, çizeräk 

lafl arın altını, angıları cuvap ederlär soruşa ne yapêr?.
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Kırlangaç

Biyaz güüslü k]rlangaç hiç raatl]k bilmäzmi=, gü-
nünä iki tarafa uçarm]=, ç]rp]c]k toplayarm]=, killän
onnar] yap]=t]rarm]=, yuvac]k yaparm]=. Yuvac]k yap-
m]=: orada y]m]rtlam]=. Y]m]rta y]m]rtlam]=: üstlerinä 
yatm]=, yavrucuklar]n] beklemi=. Yavrucuklar] y]m]r-
talardan ç]kêrlar, baar]=êrlar, imää isteerlär. Biyaz 
güüslü k]rlangaç gününä iki tarafa uçarm]= raatl]k 
bilmäzmi=: türlü sineciklär tutarm]=, yavrucuklar]na 
ta=]yarm]=.

Ama vak]t gelmi= da yavrucuklar kanatlanm]=, 
maavi denizleri, gür daalar], üüsek bay]rlar] ayk]rlam]=. 
Biyaz güüslü k]rlangaç raatl]k hiç bilmäzmi=: gününä 
dolaylarda uçarm]= – yavrucuklar]n] aarayarm]=.

K. Uşinskiy

biyaz güüslü, yuva
yımırta, yımırtlamaa
yavrucuk

Oturárkan, yazarkan, güüsünüzü bánkaya 
yada másaya dayámayın.

1. Neçin kırlangaç iki tarafa uçup-kaçınarmış? 2. Yılın angı zamanıymış? 
3. Annadın sırayca ilkyazdan güzädän kırlangaç nelär yapmış? 4. Neçin üç 
kerä tekrarlanêr: „kırlangaç hiç raatlık bilmäzmiş”? Sıralayın o zamannarı.

• Demekli okuyun annatmayı.

1. Bulun ilk abzaţta lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşlara ne yaparmış?, 
ne yapmış?.  2. Lafl ara yapıştırarmış, yavrucuklarını koyun soruş. 
Ne onnar göstererlär?

gününä – bütün gün
kil – su kenarında yaalı 
sarı toprak
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Testlär „Dost” hem „Tabiat”

1-ci test. Ayırın dooru cuvabı. Argumentläyin kendi bakışınızı.
1. Adam tabiatın dostu.
2. Adam tabiatın çorbacısı.
3. Adam var nicä kullansın tabiatı, nicä isteer.

2-ci test. Bulun yannış cuvabı. İnandırın.
1. Tabiatı adam yarattı.
2. Tabiat adamı yarattı.
3. Bizi tabiat sarêr.

3-cü test. Argumentläyin hem inandırın dooru cuvabı.
1. Çiidem – güz çiçää.
2. Çiidemnär açêr ilkyazın.
3. Yazın çiidemnär açtılar.

4-cü test. Deyärkän: „Biz tabiatın dostu”, ozaman biz (ilerlédin):
1. hayvannarın dostu
2. kuşların dostu
3. eşilliklerin dostu
4. kurtların-kuşların hem eşilliklerin dostu

5-ci test. Angı uygun söz söleer bizä dostluk için?
1. Herbir arı bal yapmaz.
2. Eski dost, nicä kardaş.
3. Girgin ölümdän korkmaz.

6-cı test. Angı sıranın lafl arı cuvap ederlär soruşa kim?
1. aaç, taş, bayır, daa
2. lüzgär, güneş, bulut, gök
3. bostancı, üüredici, taşçı, çoban

7-ci test. Bulun lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşa ne?.
1. baa, yazı, uçak, gemi
2. baacı, yazıcı, uçakçı, gemici
3. kalın, uzak, kaavi, sıcak

8-ci test*. Bulun herbir sırada adlıkları.
1. kaçmaa, biyaz, gülmää, kedi
2. kısmet, şen, eşil, satmaa
3. kaavi, daa, irmi, okumaa

9-cu test. Angı sırada lafl ar cuvap ederlär soruşa nesoy?, angı?
1. kapu, duvar, derä, baa
2. edi, kendim, lääzım, bukadar
3. balabannar, küçüklär, tekirlär, biyaz



143

10-cu test. Angı lafl ar göstererlär işlem?
1. koyu, bulanık, derin, kaavi
2. dermen, kamçı, beygir, kuli
3. yazmaa, vermää, saymaa, durmaa

11-ci test. Angı lafl ar cuvap ederlär soruşa ne yaptım?
1. koyêr, iyer, girer, deler
2. koymuş, imiş, girmiş, gelmiş
3. koydum, idim, girdim, geldim

12-ci test. Angı sıranın lafl arı cuvap ederlär soruşa ne yapacam?
1. buldum, sattım, yaptım, soydum
2. bulacam, satacam, yapacam, soyacam
3. bulmaa, satmaa, yapmaa, soymaa

13-cü test. Angı sıranın lafl arı cuvap ederlär soruşa ne yapacek?
1. çiinedim, ektim, sildim, gördüm
2. çiinemää, ekmää, silmää, görmää
3. çiineyecek, ekecek, silecek, görecek

14-cü test. Angı sıranın lafl arı cuvap ederlär soruşa ne yapmışlar?
1. vermişlär, yolmuşlar, bulmuşlar
2. vermää, yolmaa, bulmaa
3. verecäm, yolacam, bulacam

15-ci test. Angı lafl ar lääzım çekedilsin yazılmaa büük bukvadan?
1. DERÄ, DENİZ, KASABA, KÜÜ
2. PETRİ, BABOGLU, MAŞİ, ÇAKAL
3. BALIK, OT, BOSTAN, GÖK

16-cı test*. Bulun herbir sırada zeedä lafı.
1. kara, suuk, karannık, maaza
2. çiçek, kuzu, gül, salkım
3. adam, uşak, doktor, daa

17-ci test. Bulun yakın maanalı lafl arı.
1. balaban – gözäl 2. şaka – makaz
 akıllı  cümbüş
 üüsek  gök
 derin  yıldız
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1. Sentäbri, oktäbri, noyabri ylın angı zamanı?
2. Angı ayda çekeder ilkyaz?
3. Angı aylan biter kış?
4. Angı ayda tutêrız koladayı?

Sökün bilmeyceyi, bulun cuvabını.

VAKIT
Bir yılda var 12 ay.
Bir ayda var 4 afta.
Bir aftada var 7 gün.

      Aftanın günneri

Adamın var dört oolu:
Hepsi akıllı, boylu.
Arada salt bir küçük
Hem adı onun „gücük”.
Hepsindä üçär uşak:
Biri-suuk, biri-sıcak.
Onnarda – dördär bacak,
Bacakta – edi parmak.
(lıy, nılıy ırannamaz, ralya, 
ralatfa)

1. Angı gündän çekeder afta? Neçin? İnandırın. Sıralayın 
onnarı.  2. Angı aydan çekeder yıl?  3. Angı aya deerlär 
gücük? Neçin? İnandırın. 4. Bir ayda kaç bütün afta var?
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Aklınıza getirin
1. Neyä bölüner tekst?  2. Neyä bölüner cümlelär? 3. Neyä bölüner lafl ar?
4. Neyä bölüner kışımnar? 5. Lafları, yılın zamannarını bölün 
kısımnara. Kaçar kısım hem bukva herbir lafta?  6. Bölün geçirmäk 
için lafl arı: arı, üüredici, saalık, üüsek, siirek, iinelär, lääzım.

* * *

Açan adam uz yaşêêr –  Herbir aaç durêr çetin,
Dolaylar ona şaşêr.   Açan köklär derindä.
Açan adam çalışkan –  Kär adam da hep ölä –
Aykırı durmaz yılan.  Kendi memleketindä.

        İ. Pavlioglu

Saat
Bir sutkada var 24 saat.
Bir saatta var 60 minut (dakika).
Bir minutta var 60 sekund (saniya).

Rejim

Edidä saat cıngırdêêr,
Döşektän tez kaldırêr.

Edi buçukta saadım
Şkolaya yollandırêr.
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Saat birdä evä gelerim,
Üülen ekmeeni iyerim.

Saat üçädän dinnenerim,
Kuşlara imää vererim.

Uroklarımdan seftä
Tutunêrım saat dörttä.

Altıyadan okuyêrım,
Daavaları esaplêêrım.

Ediyädän dinnenerim,
Mamuya yardım ederim.

Dokuzda döşää yatêrım,
Tatlı-tatlı uyuyêrım.
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Kısım urgusu
Kısıma, angısı başkalarından ayırılêr seslän, urgulu 
kısım deniler. 
Má-mu, tef-tér, ka-sa-bá, Mol-dó-va, Ga-ga-ú-zí- ya...
1. Lafl arda iyerim, okuyêrım, dinnenerim kaçar 
kısım var. Bölün onnarı kısımnara.
2. Lafl arda gelerim, iyerim, dinnenerim, tutunêrım, 
okuyêrım angı kısımnara urgu düşer.

Güneştän kaavi,
lüzgerdän yufka,
ayaksız gezer. Gözleri
yok, ama yaş döker.
(tulub)

Çiçektän çiçää gezer,
Bizä tatlı bal verer.
(ıra)

İlkyaz habercisi

Bir uzun k]= hepsini art]k b]kt]rm]=t]. }nsana taa 
kolay – herkezin var evi, ang]s]n] var nicä y]s]ts]n, 
ama yabannar...

Suuk k]= yaban]y] da b]kt]rm]=. Yaban] bir gün 
bacaan] erä urmu=, kuyruunu burmu=, di=lerini g]c]
rdatm]=:

– Taa tez git sän, k]=! Hiç görmeyim seni!
Ay] da suuktan uyanm]=, k]=l]]ndan ç]km]=, gözlerini 

kaarlan uumu=, buruk bacaannan k]=a sallam]=, onu 
korkutmaa istemi=. O da demi=:

– }iliklän git, suvatu k]=! Zerä üfkelenärseydim...
K]=]n hiç umurunda da bilä diilmi=, ani yaban]

ylan ay] onu korkutmaa istemi=lär. O kimseydän kork-
maazm]=. Nicä da ileri, poyrazdan lüzgerlär s]kl]k 
çalarm]=lar, saurgunnar kürtünneri yollara y]varm]=lar. 
K]=, dostum, i=inä bakarm]=, gecä-gündüz çal]=arm]=.

Ama bir gün bulutlar]n aras]ndan güne= peydalanm]=, 
erä nazl] bak]=]n] doorutmu=. Bir da, baksa – daay]n 
kenar]nda kaar]n alt]ndan bir bim-biyaz çiçek peydalan-
m]=. O küçücük çiçecik incecik seslän çalm]=:

 Nazlı güneş, yısıt eri,
 Ama sän, kış – taa tez geeri!
 Uzaa sän kaç, büüsün günnär,
 Çiçek açsın bütün dünnä!
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K]= ne yaban]dan, ne ay]dan – birisindän kork ma-
m]=. Ama i=ittiynän çiidemin incecik sesini, onun türkü-
 sünü – saçlar] tersinä kalkm]=. Açan da görmü= onun, 
patka gibi, bim - biyaz üzünü – alatlan s]b]tm]= çuval]n
içinä lüzgerleri hem borannar], saurgunnar] hem kür tün-
neri karmakar]= bireri da, ne kaçabilärseydi, kaçm]=, hiç 
geeri da bakmam]=, çünkü ilkyaz ökçelerinä basar m]=. 
Kaçarm]= k]= ölä, ani bacaklar] omuzlar]na urarm]=.

1. Neçin kış bıktırmış hepsini? 2. Kim istemiş korkutmaa 
kışı? 3. Neçin hem kimdän kaçmış kış?

Uydurma
Açan birkimsey yada birşey uydurulêr, benzediler 
başka birbişeyä, buna uydurma deniler: Uydurmaların 
yardımcı lafl arı: sansın, gibi, nasıl, kär, nicä: ateş gibi,
sansın düş, kär pelivan, nasıl bayır, nicä güneş... 

haberci – haber getirän
umurunda diilmiş – 
kasaveti yokmuş
yabannar – kırda (daada) 
yaşayannar

  * * *

Sansın dün girdik yaza.
Ama tä birdän-birä
Avgusttan adımnadık
Yaamurlu sentäbriyä.

İkinci afta yaamur
Hep yaayêr yavaş-yavaş.
Bişey kalmadı kuru:
Gök ta yaş, toprak ta yaş.
   
Arasız yaamur çiseer –
Güz yıkêêr yaprakları.
Siliner eşil boya,
Yapraklar kalêr sarı.

   P. Çebotar

• Demekli okuyun şiiri. Ezberläyin onu.
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Laf sıraya sıymêêr
Laf sıraya sıymazkan, onun bir parçasını başka sıraya geçireriz. Lafl ar 
geçir mäk için bölünerlär parçalara. Ama sırada bir bukva-kısım bra kıl-
mêêr hem bir bukva-kısım geçirilmeer. Uzun vokallar sayılêrlar bir ses.
Lafl ar: iinä, aala, suuk, kaar, saat, yaa, baa, daa, oolum, üülen, üüsüz,
inek, eşik, olak, odun, omuz... bir sıradan başka sıraya geçirilmeerlär.
1. Lafl arı yaamurlu, ayaksız, çiçektän bölün geçirmäk için.
2. Bölün lafl arı aalayarmışlar hem üülennerdä geçirmäk için. Kaçar 
kısım var onnarda? Neçin kısım taa çok geçirmäk parçalarından?

Kíşın varsaysı çok kaar – 
yazın dolacek ambar.

payetmää – bölmää, 
paylaştırmaa
birtürlü – birtakım
aldatmaa – yannışlı 
yapmaa

koynu, düşünmää
peydalanmaa, boyalı

Uymamak

Vaninin koynusuna mamusu koydu alma. Onnar 
k]rm]z]yd]lar, sans]n boyal]. Koydu almalar] da dedi:

– Bak payedäsin üçünüzä da birtürlü.
Vani saymaa bilmäzdi, ama dü=ünärdi, nicä 

kendisinä als]n bir alma zeedä. Açt]ynan tokatç]], onun 
önündä peydaland]lar karda=ç]klar] da sordular:

– Ne var koynynda#
– Boyal] alma.
– Ver bizä da! Ver bizä da!

Vani karda=ç]klar]na hem kendisinä ç]kard] birär 
alma. Açan bitirdilär almalar] imää, karda=ç]klar] 
istedilqr taa. Vani ç]kard] taa birär. Biraz vak]ttan sora, 
açan bakt] koynusuna, ba=ka orada yoktu.

– Eh, – dedi kendi-kendisinä, – aldadamad]m. 
Aldatmaa deyni eti=medi bir alma!

T. Marinoglu

1. Lafl arı saymaa, zeedä, kendisinä, peydalandılar 
bölün geçirmäk için.  2. Lafl arı düşünmää, paylaştırmaa 
bölün geçirmäk için. Söläyin, kaçar bukva, vokal hem kısım
onnarda var hem neçin.
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Renklär

Dünnenin üzündä çok türlü renklär var. Sade gök 
kuşaanda edi türlü renk var: kırmızı, turuncu, sarı, eşil,
açık maavi, maavi hem da zambak.
Eşilliklerin yaprakları (laana hem hıyar) – eşil.
Güllar, patlacannar, kirezlär, – kırmızı.
Üzümnär, toprak, kömür, garga – kara.
Aylan yıldızlar, portokal, limon – sarı.
Tebeşirlän süt, unnan yımırta – biyaz.
Gök hem çiçeklär – maavi.
Karpuzlar hem kabaklar – korafl ı.
Tauklar hem tavşamnar – tekir.
Mor patlacannar – mor.
Olmuş kaunnar – sarı.

Ses hem bukva
Sesi biz söleeriz hem işideriz.
Bukvayı biz göreriz hem yazêrız.
1. İlk abzaţta kaç cümlä var? İkinci cümledä kaç laf var?
2. Lafl arda kuşaanda hem maavi kaçar bukva, ses, 
vokal hem kısım var? Neçin? İnandırın.
Bu uçakta var 35 laf-pasajir. Bulun onnarı. Kim taa 
çok laf bulacek, taa ii nota kabledecek.

s  a  a  m  a  a  b  a  d  a

a       a
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 Güz biter

Sızêr güz bitän, Suuk akêr derä,
Geler kış kaarlı. Kraa düşer daalaa,
Belli hepsindän Don çiçek erä
Kırların saarlıı. geler evallaa.

            D. Kara Çoban

 1. Güzün angı zamanı için laf gider bu şiirdä? 2. Nedän
belli “kırların saarlıı”? Açıklayın fi kirinizi. 3. Neçin „don 
çiçek evallaa gelmiş erä”?

Gidän kuşçaazlar tä uçêrlar

Gidän kuşçaazlar tä uçêrlar
Geçmiş o yazı aaramaa.
Sıcak erlerä şu kaçêrlar,
Ama bän istämäm uçmaa.

Heptän bän kalêrım seninnän,
Benim sevgili Vatanım!
Bän hiç yısınmam başka günnän,
Toprak yabancı diil lääzım!

    M. İsakovskiy
   (Çevirdi N.Tanasoglu)

kuşçaaz, aaramaa
yısınmaa, yabancı

sızmaa – burada: akmaa, 
uzanmaa
saarlık – sessizlik
evallaa gelmää – baş 
iiltmää, verilmää

Evdä güneş ta taa pek yısıdêr.

 1. Yılın angı zamanı için sölener bu şiirdä? 
 2. Nereyi uçup-giderlär kuşlar? 
 3. Ama ne söleer avtor kendisi için?

 1. Lafl arı kuşçaaz, aaramaa, yısınmaa, yabancı 
bölün geçirmäk için. 2. Kaçar  bukva, ses, vokal hem 
kısım bu lafl arda? Neçin? İnandırın.

gidän – angıları kış 
için uçup-giderlär sıcak 
tarafl ara
gün – güneş
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İlk kaar

I
Dekabri ay]n bitkisi. Bän hem Miti durêr]z bizim 

evin saçaan alt]nda, bekleeriz durgunsun çisemää 
yaamur. }kimiz da pek gücenikiz havaya – may bir ay 
geçti =ansora k]=tan. Eni y]l urêr sopas]nnan e=iklerä, 
ama kaar yok, hep yok.

– Brä, – dedi Miti, – bu k]=]n yan]na iki güz, allelem, 
yanna=t]rm]=lar, kayamayacez...

– Ee var m] nicä, sanki, haliz iki güz yanna=]k olsun# – soruverdim 
bän.

– Var nicä, – kah]rl] cuvap etti Miti da h]zl]-h]zl] çeketti gitmää evä, zerä
karann]k olard]. Açan kapand] tokatç]k, h]zl] girdim içeri da osaat koptu 
dilimdän: „Yaayacek m] bir kerä kaar, osayd] yaamayacek m]# B]kt]m”.

Ozaman mamu dedi: 
– K]=]n kaarlar]n] saksannar harcam]=lar, biyaz boyam]=lar yavrular]n

yannar]n].

Vokal hem konson seslär hem bukvalar
Vokal bukvalar: a, o, u, ı, ê aa, oo, uu, ıı, êê
 ä, ö, ü, i, e ää, öö, üü, ii, ee 
Konson bukvalar: b, c, ç, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, ş, t, ţ, v, y, z.

1. Kaç vokal hem konson bukva var lafta salkım? Vokalların altlarını çizin birärlän, 
konsonnarın da – ikişär çiziciklän.
2. Kaçar bukva, ses, vokal hem kısım lafl arda giinmää hem yaamaa? Açıklayın fi kirinizi.

yaamur, yan, yorgan, 
yannaştırmaa, allä, 
saat, saksannar, ayaz, 
yaamaa, giinmää
kullanmaa, sabaalen
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II
Benim pek üfkäm ç]kt] o saksannara, ang]lar] bütün yaz y]m]rta 

kapmaa bakêrlar, k]=]n da kaarlar]n] kullanêrlar. Girdiynän yorgan alt]na,
neetlendim: nekadar saksan görecäm – hepsinä sopa atacam. Ko bizim
küüdä azals]n =unnar, k]rlas]nnar ba=ka erlerä da baar-
lim ba=ka k]=a kaar yaas]n, olsun nicä kaymaa.

Bän duyamad]m, nicä uyumu=um. Sabaalen yorgan 
alt]nda bana suuk geldi. Açan bakt]m pençereyä... 
Pençerelerin =i=elerindä türlü-türlü ayaz çiçekleri vard]. 
Osaat annad]m, ani kaar yaam]=. H]zl] giindim, ç]kt]m 
d]=ar]. Herersi bim-biyazd], gözäldi, çizmelerimin alt]nda
k]t]rdaard] kaba kaar. Tokad]n kaz]]na konmu=tu bir sak-
san, uz bana bakard]. O da sevinärdi bu gözelin biyaz 
=alinkaylan dart]l] k]=a.

T. Marinoglu

1. Ne için lafedärmişlär çocucaklar saçaan altında?  2. Ne zamanmış 
ozaman?  3. Neyä pek gücenärmiş Miti?  4. Naşey sormuş bir çocucak 
öbürünä? 5. Nesoy cuvap kabletmiş?  6. Ne sölemiş kışın kaarları için 
mamusu?  7. Neyä çocucak üfkelenmiş? 8. Ne koymuş neetinä çocucak?  
9. Neyä sevinärmiş saksan?

• Demekli okuyun annatmayı.

gücenik – küsülü, kahırlı
may bir ay – bir aya yakın
allelem – olmalı, sansın
kapmaa – çalmaa, 
saklıdan almaa
şunnar – onnar
kırlamaa – kaçmaa, 
daalışmaa

Kalın vokallar hem incä vokallar
Kalın vokallar: a(aa), o(oo), u(uu), ı(ıı), ê(êê). Kalın vokallar konsonnarı 
(iki tarafa) çetinnederlär: mamu, baka, babu, bostan, bayır, ...
İncä vokallar: ä(ää), ö(öö), ü(üü), i(ii), e(ee). İncä vokallar konsonnarı 
(iki tarafa) yımışadêrlar: ekin, gelin, eşik, kedi, sinek, göz, beş, ...
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Vokal garmoniyası
Gagauz lafl arında var ya sade kalın vokallar, yada sade incä vokallar: 
geniş, kolada, adam, güvää, gelin, laana, karpuz, kirez, çiçek, 
çölmek, gitmişlär, almamış...
1. Tekstin ilk abzaţından çıkarın sade incä vokallı lafl arı.
2. Bitki abzaţtan çıkarın sade kalın vokallı lafl arı. Bulun lafı, angısı 
uymêêr vokal garmonıyasına.

1. Okuyun, ne yazılı bu kafesçiklerdä. Lafl arı yazın tefterlerinizdä.
2. Lafl arda vokalların altlarını çizin birär, konsonnarın da – ikişär çiziciklän.

Yazı yazarkan, kiyadı okuyarkan, 
şafk sol taraftan ursun.
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    Geç kaar

Bu gecä ne olmuş –
Genä kaar tä konmuş!
Ama da ne gözäl –
Pamucaa pek benzär.

Herersi tertipli,
Sansın bez döşeli, –
Sakınasın basmaa,
Bu kaarı kirletmää!

kaar, hardey

tertip – pak
bez – biyaz materiya
sakınmaa – korunmaa, 
korkmaa

Duumuş kırda,
Kaynamış zavodta, 
Erimiş fi lcanda.
(rekeş)

Yazın kaçêr,
Kışın yatêr.
(kaar)

 1. Sabaalen uşaklar neyä pek sevinmişlär?  
 2. Niceymiş dolaylar?  3. Avtor kaarı neyä benzeder?  

4. Naşey yapmışlar uşaklar kaardan?  5. Annadın, 
nicä giidir mi şlär „babuyu” uşaklar.

• Demekli okuyun şiiri.

Sesli hem tutnuk konsonnar
Sesli konsonnar:  b c d g j l m n r v y z
Tutnuk konsonnar:  ç f h k p s ş t ţ
1. Lafta sımarladı kaç sesli hem tutnuk konson var?
2. Şiirdä bulun lafl arı, angılarında var sade sesli hem 
sade tutnuk konsonnar.

Seviner uşaklar:
“Babuyu” yaptılar!
Ne fasıl donaklı –
Partaldan dartısı,

Boncuklar hardeydän,
Sepedi çitendän,
Cevizdän gözleri,
Papşoydan dişleri!

      M. Kösä

Açan kışın çokça kaar, seviner pek uşaklar.
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Testlär „Yılın zamannarı”

1-ci test. Kış çekeder:
1. yanvarda 2. fevralda 3. dekabridä

2-ci test. Yıl çekeder:
1. mayda 2. yanvarda 3. martta

3-cü test. Bulun lafl arı, angılarında bukva taa çok, nekadar ses.
1. gülcääz 2. tarafım 3. binnik

4-cü test.  Yılda var:
1. 15 ay 2. 12 ay 3. 9 ay

5-ci test. Sutkada var:
1. 24 saat 2. 36 saat 3. 60 saat

6-cı test. Yılda var:
1. 300 gün 2. 500 gün 3. 365 gün

7-ci test. Minutta var:
1. 90 sekund 2. 60 sekund 3. 30 sekund

8-ci test. Angı lafl arda urgu koyulu yannış?
1. Vani imiş 2 álma.
2. Kardaşçıını şkolaya başka almá.
3. Mani büün şkolaya geldi hepsindän érken.

9-cu test. Angı lafl ar geçirmäk için bölünmä dooru?
1. Aa-la-maa, iine-lär, üü-sek
2. Büül-ü, aa-ra-maa, imek-lär
3. Sus-ak, üüren-mää, ii-len-mää

10-cu test. Angı cümledä var uydurma?
1. Saşi gider şkolaya.
2. Miti oynêêr futbol.
3. Bu almalar nicä güneşçik.

11-ci test. Angı lafl arda var vokal garmoniyası?
1. Dädu, radio, maşina
2. Kirez, alma, lülä
3. Kino, televizor, taliga

12-ci test. Bulun lafl arı, angılarında bukva sestän taa çok.
1. Duvar, karı, kireç
2. Çekiç, derä, uşak
3. Saat, buura, siirek
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IILIK, HATIRLIK, ZAAMET}}L}K, HATIRLIK, ZAAMET

esaplamaa – denemää
sefer – kerä
hatır gütmää – hatırlamaa

Sofrada

+indiyädän Gogu= yokmu= esap ald]], ani bu s]ral]k onnar]n evindä
nicä bir adetmi=. Herkerä ilkin gidärmi= dädu, sora bakas] hem mamusu, 
bitkidä da o, kendisi. Bu sefer da hep ölä olmu=: ilkin oturmu= sofraya 
dädu, sora geçmi= erinä bakas]. Ondan sora oturtmu=lar küçük Gogu=u.

Gogu= esap alm]= bu sefer, ani imeklär da bu s]rayca koyulêr: ilkin 
däduya, sora bakas]na, onun ard]na mamusu kendisinä koymu=, bitkidä 
da koymu=lar ona, Gogu=a.

Gogu= türlü-türlü dü=ünmü=, ama ölä da annamam]=, neçin butak]m
herkerä olêr. Bu i=i annamaa deyni, o sorêr mamusuna:

– Mamucuk, neçin sän herkerä dädudan çekedersin, va#
– Sän art]k tezdä =kolaya gidecän, lääz]m kendin da bu i=leri annayas]n.

Ya sölä, kim burada hepsindän büük#
– Dädu, – f]rlay]p, cuvap etti Gogu=.
– Dooru söledin. Ama onun ard]na kim#
– Baka, – genä h]zl]dan söleyiverdi Gogu=.
– Ee, onun ard]na#
– Sän, mamu. Sora da bän.
– Pek dooru, Gogu=. Herbir i=tä, çocucaam, 

küçüklär büüklerä lääz]m hat]r gütsünnär, say s]
nnar onnar]...

1. Nesoy adetä görä yaşayarmış Goguşların aylesi? 2. Kimä sormuş 
Goguş bu sırayı annamaa deyni? 3. Kim cuvap vermiş Goguşa?
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C hem Ç
Gagauz lafl arında c hem ç bukvalardan sora yazılêr kalın vokallar 
da, incä vokallar da: baca, gidecäm; kaçarak, geçärmiş; acı, beşinci.
1. Çıkarın teksttän lafl arı, angılarında var c hem ç-eylän çekedän kısımnar. 
Örnek: kü–çük
2. Bulun teksttä lafl arı, angılarını yok nicä geçirmää başka sıraya.
3. İlk abzaţtan çıkarın o lafl arı, angıları diil yazılı vokal garmoniyasına 
görä. İnandırın dooruluunuzu.

Dünnedä aylesiz kısmet yoktur. 
Seviner kuş havaya, uşak sa – anaya.

Tatlı ekmek

I
Gogu= taa ilerdän bilärmi=, ani pazar günü onnar baay] bozaceklar. 

Cumertesi av=amneen kapunun önündä peydalanm]= =arapana,
kadac]klar, kazannar... Maazada  haz]r durarm]=lar f]ç]lar, batlac]klar, 
varellär... Av=am i=lerini bitirdiynän, taa erken yatm]=lar uyumaa.

Pazar günü, sabaa ekmeeni idiktän sora, dua edip Allaha yard]mc] 
olsun, hepsicii tutunmu=lar i=tän. Çeketmi=lär toplamaa yalab]klar],
ang]lar]n] tutarm]=lar maasuz Gogu=a hem mamusuna deyni, çünkü 
onnardan yaparm]=lar =]ra, ang]s]n] brakmaazm]=lar kaynas]n, =arap olsun,
ama bir ilaçlan kestirdärmi=lär kaynamay] da o ölä da tatl] =]ra kalarm]=.

Kazannar dolduynan, Gogu=un bakas] hem dädusu alm]=lar onnar]
da götürmu=lär kapu önünä. Dädu, stavrozunu yap]p, döker ilk 
kazannar] sepedä da ba=lêêr onnar] ma=inkaylan ezmää. +arapanadan 
kádac]k içinä çeketmi= akmaa, =urulday]p, kan gibi, k]rm]z], tatl], 
kokulu, çok faydal] yalab]k =]ras]. Dädu kalm]= üzümneri ileri dooru 
ma=inkadan geçirmää hem =]ralar] batlac]klara, f]ç]lara erle=tirmää. 
Bakas] ta=]yarm]=. Gogu= ta mamusunnan toplayarm]=lar.

II
Bütün gün i=lemi=lär. Belleri k]r]lm]=. Bütün günü sade üzümnän,

=]raylan hem birär parça ekmeklän geçirmi=lär. Av=amadan i=i bitirsinnär
deyni, üülendä ekmek imää oturmam]=lar, çünkü vak]t pek paal]ym]=.
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Av=am ekmeeni idiktän sora, Gogu= ans]zdan sormu=:
– Mamucuk, neredän sän ald]n büünkü ekmää# O pek tatl]yd]. 

Yapsana sän da bölä tatl] ekmek.
Mamusu annam]= i=i da, gülümseyip, demi=:

– Ahmac]ks]n sän taa, u=aam.
– Neçin bän ahmac]k, va# Ne sän yok mu nicä yapas]n bölä ekmek#
– Onu=tan ahmac]ks]n, ani tan]mad]n bizim ekmää, ang]s]n] sän her 

gün iyersin.
– Ee, ozaman, neçin o ölä tatl]yd]# Sän onu =ekerledin mi#
– +ekerlämedim, u=aam. Ama biläsin bunu: „Kuvetlän i=leyän 

adama – ekmek herkerä tatl] görüner!”

1. Nelär hazırlamışlar pazar için?  2. Neçin çeketmişlär yalabıklardan? 
3. Annadın, nicä herkezi çalıştı bu gün.  4. Neredän evdä tatlı ekmek 
peydalanmış?

1. Tekstin ilk abzaţında bulun lafl arı, angıları cuvap ederlär soruşlara kim? 
hem ne?. 2. Bulun teksttä o lafl arı, angılarında bulunêr c hem ç-eylän 
çekedän kısımnar. Okuyun onnarı. 

3. Bulun lafl arın karşı maanalı eşlerini hem onnarda c hem ç-eylän 
çekedän kısımnarı. Aklınızda tutun o lafl arın yazılmasını.

uzak geniş sıcak yımışak
gecä yakın çii suuk
küçük büük çetin incä
daracacık gündüz kalın pişmiş
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4. Tekstin ilk abzaţında bulun lafl arı, angıları bölünmeerlär geçirmäk için. 
Neçin? İnandırın.
5. Bulun tekstin ilk abzaţında uzun vokallı lafl arı. Kurun onnarlan cümlä.

Alfabet
Bukvaların bir sıraya koyulmasına alfabet deniler. Gagauz alfabetindä 
var 31 bukva. Alfabettä herbir bukvanın var kendi eri.
1. Verilmiş lafl arı koyun alfabet sıralıına görä da yazın tefterlerinizdä.
Alma, bostan, kuş, makaz, yabanı, tauk, karpuz, çocuk, şkola, gök, 
ay, yıldız, kosmos, er, deniz, hayvan, horoz, pali, pazı, ceviz, çakı, 
daul, üzüm, şirit.
2. Ayırın sade o lafl arı, angılarını yok nicä bölmää geçirmäk için. İnandırın.
Kuzu, olak, iinä, güneş, gün, ayı, köpek, odun, koç, piliç, kuli, 
kaz, yaa, saat, bal, nal, büün, düün, güz, ilkyaz.
3. Lääzımnı lafl arı büük bukvadan çekedin yazmaa. Açıklayın fi kirinizi.
Bostan, bostancı, koli, derä, yazıcı, sokak, kasaba, göl, mani, bulgar.

4. Bulun lafl arın dooru sırasını da okuyacenız uygun bir söz. Açıklayın 
sözün maanasını.

Ekmek

baldan

iştän

sora

da

tatlı

5. Kafesçiklerdä bulunan resimnerin ilk 
buk va larını kullanarak, okuyun lafl arı 
da kurun onnarlan birär cümlä.
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             Kış

Babuda evdä varm]= çok tauk. Nadi sormu=:
– Babu, var m] nicä tauklar] doyuray]m#
– Var nicä, u=aam!

Nadi alm]= bir çanak dar] da çeketmi= çaarmaa:
– Tauklar, taucaklar, h]zl] buray]!

Tauklar hiç k]p]rdanmam]=lar baari.
– Babu, onnar istämeerlär toplanmaa, va!
– Sän onnara lääz]m baaras]n: p]y-p]y-p]y!

Nadi ba=lam]= onnar] çaarmaa, nicä babusu üüretmi=:
– P]y-p]y-p]y-p]y-p]y-p]y!.. Tauklar her taraftan toplanm]=lar da 

çeketmi=lär gagalamaa dar]y]. Teneleri pek h]zl] toplam]=lar.
– Bukadar! Ba=ka yok! – demi= Nadi da göstermi= tauklara bo= çanaa.

Ama tauklar daal]=mazm]=lar. Durarm]=lar erindä, bekleyärmi=lär.
– Babu, onnar hiç istämeerlär daal]=maa, va!
– Sän onnara, u=aam, dä: k]=-k]=-k]=!

Ozaman Nadi ölä da demi=, nicä babusu üüretmi=:
– K]=-k]=-k]=!

Tauklar birdän annam]=lar da daal]=m]=lar.
            Y. Tayţ

 1. Naşey sormuş Nadi babusuna? 2. Neçin tauklar seslemäzmişlär 
Nadiyi? 3. Siz da evdekilerinä yardım edersiniz mi kuşları, hayvannarı 
doyurmaa?

 Diiştirin bu lafl arı ölä, ki onnar cuvap etsinnär soruşa ne yapacek?.
almaa – ... gelmää – ... durmaa – ...
bakmaa – ... vermää – ... çekmää – ...

kıpırdanmaa – kımıldamaa

doyurmaa, gagalamaa
daalışmaa
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Kuşku ol, uşaam

– Küülerdä, Gogu=, okadar çok ma=ina sokaklarda gezmeer, renkli 
fenerlär da yanmêêrlar. Trafik polisleri da küülerdä yok.

– Ee, küülerdä nas]l gezmää sokaklarda ya# – sordu Gogu= dädusuna.
– Nas]l# Lääz]m pek ku=ku olmaa, sokaa ç]kt]ynan. Küüdä makarki 

yollar kimär kerä heptän bo=, ama yol üstündä oyunnar]n]z] kurmay]n. 
Ans]zdan var nicä peydalans]n ma=ina, traktor, motosikleta. Ozaman 
belaya dü=ärsin.

Yolu ayk]r]lamaa deyni genä lääz]m bak]nas]n ilktän iki tarafa da 
sora, yoksayd] yak]nda bir ma=ina, traktor bi=ey, var nicä geçäsin.

Bireri gidärkenä da genä gitmeyin yolun ortas]ndan, ama evlerin 
boylar]ndan, yolun kenar]ndan. Bölä yaparsayd]n]z, Gogu=, siz da 
transporta engel etmeyeceniz, kendinizi da sakatl]ktan 
kurtaracen]z.

– Bän sade yollar]n kenar]ndan gezecäm hem yol 
üsütndä hiç oynamayacam, – sesleyip dädusunu, dedi 
Gogu=. – Ölä yä dädu?

– Ölä, u=aam. Dooru annam]=]n.

 1. Neçin lääzım kuşku olmaa sokaklarda?  2. Bulun annatmada o 
sıracıkları, neredä sölener, ne lääzım bilsin herbir küülü uşak.

renkli fener – svetofor
trafi k polisi – yol polisi
ansızdan – beklämedään
yıprak – eski, aşınık

Kendi-kendini korumarsaydın – 
başkası seni koruyamaz.
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Da sora ne?

– Sän genä ayazda ç]kêrs]n kalpaks]z#
– Da sora ne#
– Sän genä uroklarda çok lafedärmi=in!
– Da sora ne# – deyärmi= Peti.
– Sän genä bin kerä söleersin: „Da sora ne#”

B]kt]rm]= hepsini art]k!
Tä, günün birindä Peti yatêr uyumaa da onun dü=ünä 

geler: gidärmi= yolcaazdan. Ona kar=] bir koducak
kaçarak gelärmi=.

– Vrak-vrak, – demi= koducak.
– Diil vrak-vrak, ama iya – demi= Peti.

Da sora ne# – demi= koducak.
Pek =a=m]= Peti bu i=ä da gitmi= ileri dooru.
Ona kar=] bir tauk kaçarm]=.

– Bäv-bäv! – demi= tauk.
– Diil bäv-bäv, ama k]t-k]dak, – demi= Peti.
– Da sora ne# – demi= tauk.

Pek =a=m]= Peti buna da gitmi= ileri dooru.
Ona kar=] ç]kêr bir devä.

– Mäu-mäu! – demi= devä.
– Diil mäu-mäu, ama ba=ka türlü, – demi= Peti...
– Da sora ne# – demi= devä.
– Genä „da sora ne”#! – baarm]= Peti dü=ündä.

Taman bu vak]t Peti uyanêr. Oturêr krivad]n kena-
r]nda, dü=ünmeyä varêr: ne islää, ani bu sade dü=.

Ondan sora o ba=ka demäzmi=: „da sora ne”.
V. Golävkin

 1. Ne yazılı annatmada inatlık için?  2. Neçin Peti vaz-
geçmiş inatlıktan? Sizin da aranızda böleleri var mı?

 1. Bitkidän ikinci abzaţta angı laf cuvap eder soruşa 
kim? Neçin?  2. Lafl ar şkola, ev, aaç, derä, kapu... 
angı soruşa cuvap ederlär?

koduk – eşek yavrusu
krivat – yatak
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* * * 

Sän uluma yabanı,
Uyandırma çobanı.
Ürkünärsä koyunnar,
Uyanar tez çobannar.

İ. Pavlioglu

* * * 

Ayının başı baalı –
Hızlanmış çalmaa balı.
Kuannar üfkelenmiş –
Hırsızı tikennemiş.

T. Marinoglu

Çirkin düş

Kurbaacık uykusunda
Çirkin düş görmüş:
Denizin ortasında
Gemiyi yutmuş.

1. Bulun da söläyin, kim neredä yaşêêr.
 adam kırda kuş deliktä
 balık daada sıçan er altında
 yabanı suda körköstebek kümestä
 tavşam evdä tauk yuvada
2. Lafl arda kurbaacık, baalı kaçar bukva, ses, vokal hem kısım var?

Püsür

Mandi pek püsür bir u=akm]=. Hiç sevmäzmi= y]kanmaa. Bir gün 
görmü= onu bu halda eni=tesi da istemi= utand]rmaa onu, ki ba=ka kerä 
butak]m yapmas]n. Bak]p ona, demi=:

– Mandi, neçin sän hergün y]kanmêêrs]n# Sana bakt]ynan, var nicä 
sölemää, ne imi=in dün.

– Na=ey idim dün# Sölä.
– Fasülä.
– Diil dooru, eni=tä. Fasülä bän idim ötöögün.
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Faydalı teklifl är

– Sabaalen, uyand]ynan, çok oyalanma dö=ektä, Gogu=, – dedi Vasi 
dädu. – Lääz]m birdän kalkas]n da haz]rlanas]n gimnastikaya. S]n]=lar] 
yapmaa deyni, lääz]m olas]n maykaylan hem kiloþlan. S]n]=lardan sora 
maykan] lääz]m ç]karas]n da s]rt]n] belädän ]l]cac]k suylan y]kayas]n 
sora da ya= pe=kirlän uunas]n.

– Ee, sora# – sordu Gogu=.
– Sora lääz]m silinäsin kuru pe=kirlän. Bu gimnastikay] yaparkan, 

pençerä lääz]m aç]k olsun. Gençliimdä bän ölä yapard]m, – dedi dädu 
da ekledi, – bunu, u=aam, lääz]m yapas]n diil akl]na geldikçä, birkimsey 
söledikçä, ama hergün, yaz]-k]=].

– Ama Malaçl] Petri hiç yapmazm]= gimnastika.
– Tä onu=tan da, u=aam, o ölä zabun, yufka, benizi da 

sar], sans]n hasta. Sän bakma ona, gözelim. Yaparsan, 
nicä deerim, olacan kaavi hem hastal]klar seni uzac]k 
dolanaceklar. Bunu biläsin, u=aam, hem unutmayas]n!

gimnastika – zarädka
mayka – ensiz trikotaj 
gölmek
kiloţ – trusı
ılıcacık – diil pek suuk

Saalıcaan olsun istärsän – 
taa çok sportlan iilenäsin!

1. Ne lääzım yapmaa sabaalen kalktıynan? 2. Onun ardına ne? 3. Neçin 
diil lääzım bakmaa Malaçlı Petriyä?  4. Nasıl siz annêêrsınız söleyişi?

1. Neçin kimi laflar çekediler yazılmaa büük bukvadan? İnandırın 
dooruluunuzu.  2. Neçin cümlelerin sonunda diil birtürlü durguçluk 
nışannarı? İnandırın dooruluunuzu.  3. Hazırlanın yazmaa eni üüretmä 
yılında yaratma „Sportlan saalık”.
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 Sözlük lafl arın dooru yazılması

A
aalem
aaramaa
adres
arı
az (çok)

B
Belţ
boz
buzaa
büü
büülemää

C
cadı
ceer
cıba

Ç
çii
çiidem
çiinemää

D
diil
diiren
dooru

F
fıçı
fi dan
fi lcan

G
gara
garga
geeri

H
haber
hafta
havez
hayat
hayır
helal

İ
iinä
inan
innemää
insan

K
kaavi
kaz
kazmaa
kazımaa
käämil
Kişinöv
kor
kurumaa
küü

L
laalä
laana
laap
lääzım

M
maalä
maasuz
maavi
maaza
mor

N
naafi lä
naanä
näänı
neet

O
ool

Ö
örmää
örümää
örüyüş

P
paalı
paasız
pali
pazertesi

R
raat
raatsız
radio
rusali

S
saabi
saamaa
saamal
saat
saksan
saalık
sali
solmaa
solumaa
suuk
süüt

Ş
şafk
şannı
şefteli
şilu
şişä

T
taa
taazä
toom
tüü

U
uumaa

Ü
üülen
üüredici
üürenici
üüretmää
üüsek

Y
yaalı
yamaa
yaamur
yaanı
yaarın
yarmaa
yaramaa
yuurt

Z
zeedä
zeet
zor
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