w. Radloff'tan .Gagauzca iki Nasr~ddin Hoca Fıkrası

MEHMET ÖLMEZ*

1. Gagauzlar ve Gagauzca
Türk halklarından dilce Türkiye Türkçesine en yakın olan, hatta
kimi Türkologlara göre Türkiye Türkçesinin Rumeli ağızlarından sayı
labilecek olan Gagauzca ülkemizde son yıllarda daha çok tanınır, çalış
ılır olmuştur. Ortodoks-Hristiyan Türklerden olan Gagauzların bugünkü
yaşadıkları bölgeye (Moldavya), daha doğrusu Balkanlara, Bulgaristan
bölgesine 'nasıl ve ne zaman gittikleri hakkında çok çeşitli görüşler
vardır. En çok da Gagauzların etnik adı üzerine farklı görüşler vardır.
Buna göre Gagauz adını "Gök-Oğuz"a götüren olduğu gibi Selçuklu sultanıarından Keykavus'un adına bağlayanlar da olmuştur, Fonetik ve
tarihi açıdan belki de en uygun açıklamaSelçukluSultanı Keykavus'un
adına bağlayandır. Çünkü Keykavus 13. yüzyılın ortalarında Bizans imparatorunun isteği üzerine bir-kaç bin kişilik bir kuvveti Balkanlara
göndermiştir (Tekin-Ölmez 1995: 126).
Gagauzca gerçekten de Trakya, Rumeli ağızları ile ses çe büyük benzerlik gösterir, Buna önseste y-, h- düşmesi, bazen y- türemesiyle, o ve
ö seslerinin daralarak u ve Ü olmasını örnek verebiliriz. Gagauzcayı
Rumeli Türk ağızlarından ayıran en önemli özellik sözdizimine ilişkin
dir. Gagauzca dini açıdan bağlı olduğu İslav dillerinden bir hayli etkilenmiş, sonuçta da özellikle "yüklem" Türk dillerinin genel özelliği olan
ôane-nesne-ytıklem sırasının dışına çıkmıştır. Aşağıdaki metinde de
görüleceği üzere "Bir vakıt bir kuş varmış" yerine "Varmış bir va kıt bir
kuş" söyleyişi karşımıza çıkmaktadır.

Sesçe değişik olan söyleyişlerden bir-iki örnek olarak, çekimli biçimleriyle birlikte aşağıdaki sözcükleri verebiliriz: açan "işte o zaman,
ne zaman ki", alama "ağlamaya", çuın "çağırın", geşt! "geçti", yitı- "in. mek", yev "ev", üz "yüz, çehre",
Gagauzcayla ilgili ayrıntılı bilgiler kaynakçada yer alan çalışma
larda bulunabilir.
Ooç.Or.,H.Ü. Edebiyat Fakültesi
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2. Gagauz Alfabesi ve Burada

Kullanılan Yazrçevrtrnt
19S0'lere gelinceye değin resmi olarak bir alfabeleri
yoktur. Burada yer verdiğimiz, 1904'te yayımlanan metinse Radloff'un
Türk Halk Edebiyatı Örnekleri'nde kullandığı alfabe ile uyumludur.
19S0'lerin sonunda bugünkü kullandıkları, daha doğrusu, bugüne kadar kullandıkları Kiril esaslı alfabeye geçmişlerdir. Bugün ise Latin alfabesi de kullanılmaktadır. Bu konuda, Latin harfleriyle yeni çıkmaya
başlayan Sabaa Yıldızı /saba yıldızı/ "Sabah Yıldızı" ve Güneşçik adlı çocuk dergisine bakilabilir. Gerçi 1938'lerde Mihail Çakır'ın hazırladığı
Gagauzca-Römence sözlükte de Latin alfabesi kullanılmıştır.
Burada kullanılan yazıçevrimine gelince, elden geldiğince yazıçev
rimi işaretleri, Radloff'un vurguları, en küçük ses farklılıklarını (ön,
yani ince k; art, yani kalın k) yansıtan yazıçevrimi yalınlaştırılmıştır.
Radloff'una ile gösterdiği "açık e" burada e ile, e ile gösterdiği "kapalı
e" ise burada e ile gösterilmiştir. Uzunluklar harflerin üzerine konan
/\ işareti ile, şapka konamayan harflerde, örneğin ö harfinde, harften
sonra yer alan: işaretiyle gösterilmiştir. u zıırı e ve e arasında bir ayrım
gösterilmemiş, her ikisi de e ile gösterilmiştir. Türkiye Türkçesinde açık
e ile gösterilen, söylenen kimi sözcüklerin bu metinde kapalı e ile gösterildiğini görürüz.
Gagauzların

3. Gagauz Halk

Edebiyatı

Gagauz halk edebiyatı ile ilgili bilgiler Güngör/ Argunşah yayının
dan edinilebilr. Yine Balkanlardaki Türk halk edebiyatı için Güven
Kaya'nın çalışması önemli bir başvuru kitabıdır, Nasrettin Hoca için bu
çalışmada 164. sayfaya bakınız.
Burada yerverdiğimiz Nasreddin Hoca fıkraları ise Radloff'un
Obraztsı narodnoy literaturı tyurkskih plemen (Türk Halk Edebiyatı Örnekleri)'inden alınmıştır. Derlemelerinin 10. cildini Gagauz halk edebiyatına ayıran Radloff metinlerle metinlerin Rusça çevirilerini aynı
yıl, 19b4'te yayınlamıştır. Gagauzca metinlerin yer aldığı cildi gerçekte
Moschkoff derlemiş ve çevirmiştir. Ne Radloff'un bu yayını, ne de fık
raları Türkiye'deki son yayınlarda yer almaz (bak. GÜNGÖR/ARGUNŞAH,
s. 310 ve ötesi ile, kaynakça; ve yine ÖZKAN kaynakça).

4. Nasreddin Hoca
Nasreddin

Hoca'yı

hemen her ilkokul

öğrencisi

gibi, kulaktan duy-

duğumuz fıkraların yanı sıra, ilkokul kitaplarından, okul kitapları satan mahalle kitapçılarında sık rastladığımız Resimli Nasreddin Hoca, ya
da Seçilmiş Nasreddin Hoca Fıkraları gibi kitaplardan öğrendiğimizi be-

lirtmem gerekir:
Nasreddin Hoca ve

fıkraları

üzerine
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geçtiğimiz yıllarda

çok

değerli

çalışmalar yayımlandı,

Hatta Kültür

Bakanlığı

bu konuda bir de ulus-

lararası bir sempozyum düzenlemiştir. Bu çalışmalardan ikisi değişik

1

Türk ülkelerinde, Türklerle iç içe yaşayan halklarda Nasreddin Hoca
fıkralarına hangi adlarla ve nasıl rastlandığına ayrıntısıyla değin
mektedir. Tabii bu arada Balkanlar, Romanya ve Gagauz bölgesindeki
Hoca fıkraları da ele alınmaktadır: "Gagauzistarı/Moldavya-Ukrayna:
Gagauzlarda Nasrettin", -Tudorka Arnaut, yay. i. Ü. Nasrattınoğlu, 105110. Hoca fıkralarının yayılış bölgesi ve türlü konulara ise adına bu
armağanın hazırlandığı değerli bilimadamı merhum Pertev Naili Boratav, alanında zirve diyebileceğimiz Nasreddin Hoca adlı kitabında değinmiştir.
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Bundan tam üç yıl önce de Türk halklarındanUygurların Nasreddin
Hoca fıkraları Türkçeleriyle birlikte ,ayımlanmıştır.Gagauzlara komşu
bir Türk halkı olan Dobruca Tatarlarının Nasreddin Hoca fıkraları da
1983'te yayımlanmıştır. Yukarıda anılan yayınlarda, Boratav, Koz ve
Nasrattınoğlu'nun derlemelerinde konuya ilişkin bir hayli zengin
kaynak bulabiliriz.
Sözü daha fazla uzatmadan, fıkralar ve Nasreddin Hoca fıkralarının
incelenmesinin işin uzmanlarına, halkbilimeilere ait olduğunu belirtir, bugüne değin gözlerden kaçan bu iki fıkrayı, daha doğrusu RadIoff''un yayını olan bu iki varyantı bir dilci olarak yazıçevrimiyle vermemin yeterli olduğunu düşünüyorum.
Fıkralar, kaynakçada yer verdiğimiz Radloff derlemesinin 146-148.
sayfalarda, 81 ve 82. maddelerde "Nasr-eddin i sud'ya" ve "Odno iz priklyuçeniy Nasr-eddina" başlığıyla yer alır. Radloff ilk fıkra için Mart.·
Gartman (= Martti Hartmann?), Zeitsclitiit-des Vereins für Volkskunde,
Berlin 1895, 5. yıl, ı. fasikül, s. 40'a bakılmasını önerir. Kitabın bütününde olduğu gibi, fıkralarda da Gagauzlar "serbest" olup "tabıı" sözcükleri kullanmaktan çekinmemektedirler. Fıkraların Rusça çevirileri,
metinlerle aynı yıl, aynı adla yayımlanan çeviri cildinde, 145-146. sayfalarda yer alır.
S. Metinler

8 ı. Nasreddin Hoca ve

.,
Varmış

Yargıç

bir vakıt bir kuş, beslermiş onu awci. Awci aler, onu çıkarer
Nasradin-da görmüş, bö:le kuş beslerlar. gitmiş tutmuş bir
saksan. O-da beslemiş, almış kuşu, çıkmış kıra, salvermiş kuşu. Bir hazeyin-da gitmiş kendi yineni gütrne. Açan Nasradin salvermiş kuşu,
gitmiş yinen-üstüne, konmuş. O demiş: "bu yinek benim". Hazeyin-da
der: "benim". Şindi giderler davaya, kadı eferıdiya. Nasradin gider ileri
kadı eferıdiya, sö.ler davada: "bana yine düşüresin, ben sana veririm bir
fıçıcık saya. Açan gittiler davaya, düşürdü ona yine. "Yaparmasın onu?"
"Yaparım". Açan gitti yeve, teklif-etti uşaklarna: "hepsinıs sooçın bu
kıra. Şindi
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fıçının içine. Açan kaldı azıcik<i(}ln1~~tit~QM~~;t~~i~J.i.l1eb ir-iki oka saya,
götürdü kadı efendiya başış, Kadli~!~~~'
i~l~S~~,~edi: "bereket versin". Açan başladı yime kadı efendi'i~i9i;i~~tiij-~~~.~?~~~,sorayetişti b..a,
"bre", dedi, "bu pe•...k bana b.. yidirc.1.j'igi~~.~;i~.~fı.~tgtIJ .....gi, gelsin burayı". Geldi Nasradin kadıya. "Neiçinse~;i]:)~.~~;i]:)t.;~i~ifdin?Dışarı! üzü-

nü görrneyim". O-da gitti bir kabatlı gibi.C?g.~c~..çla?adı bir kar, yöle
üç-dört parmak. Açan gördü Nasradin, kaı;y.açlı<i~~i.,yeski gözerden
yaptı bir çift -çarık kendine. Aldı bastonu yelin~'giçl~()sarıklarıayaklarna, da gitti kadı efendinin kapusunun yöniiı;ıc.1.~ng~şti.AçansabahIerı kalktı kadı efendi, gördü bir yiz var. "Nasıl~i~btl?'Yınsanyizine
benzer (o deliklerdenda oldu çok nışan) ne çok tırna-var bunun?" O
gelmiş burayı, da gene gttmiş: "ya bakayım, n~re~i.igitmiş bu yiz?"
Nasradin bakardı, kadı efendi geler deyi. Açan yaklaştı kadı efendi, o
çözmüş çaşırlarnı, da- suvamış gölmerıl, da $..tü görünürmüş, Kadı yaklaştıkçasına o kaldırımış g.... ünü yukarı: Sormuş ona .kadı efendi.
"ne'için kaldırersın götünü?" O-da demiş: "nepayım?"Kadt'efendi. Sen
berıiküdun, üzümü görmeyesin-deyi, Ben seni gördüm, sen gelersın.
üzümü görmeyesin deyi, kaldırerım g...mü, göresin.

82. Bir

Başka

Nasreddin

Fıkrası

Türkün Nasradini gitmiş bir boyara, da almış üz put1uk-için yapa
Da açan gelmiş boyarın vakıdı yapayı alma, gitmiş Nasradine, da
yinmiş faytondan, da urmuş kapuya zontiklen, da demiş yev sabı: "çık
dışarı". İçerderı-da çıkmış kızı. Boyar demiş: "zamanayrısın kızım".
Kız-da almış selamını. Boyar sormuş kıza: "nerde tetün?" Kız-da ona demiş: "gitti kıra çalı dikme". Boyar sormuş kıza: "nepacekçalıylan tetün?" Kız demiş boyara: "açan çalılar büvecekler, da boyarların koyunnarı geçecekler çalılar arasından, yapaları koyunnarın ilişecek
'"
çalılara, biz-da gideces toplama yapa, da yödeyces borcümuzu,
da sora
utanmıylım, dedi". Boyar sormuş gene kıza: "ye-nerde mamun?" Kız demiş boyara: "gitti yödünç alama". Boyar sormuş: "ye nerde batün?"
Kız-da demiş boyara: "gitti üzü beşe yindirme". Boyar sormuş kıza: "ne
laf-tl o, hani gitmiş mamun yödünç alama?" Kız demiş toyara: "açan
bizim mamu yölecek, orınar-da gelecek bizde alama". Boyar sormuş gene
kıza: ne laftır o, hani sen dersin: "batün gitti üzü beşe yi-cnc-dirme?".
Kız-da demiş boyara: "verdi üz karbona begirimize, da gitti koşuya, da
bir sakatlik bişey olursaydı begire, o saracek onu beş karbonaya". Boyar-da bükmüş kafasını sol tarafına, da tükürmüş yere, da pinmiş faytona. Demiş çırana: "hayda begirlerl yeve, zere bu Nasradin koce beni
donattı geriden-da ilerden-da.
parası.

6. Bilinmeyen Sözcükler
hazeyin mal sahibi; zengin; y in e n l ineğini « inek+i+n+i); dava
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mahkeme; s aya yağ, taze inek yağı; yev ev; oka okka; baş ış rüşvet;
ye skı eski; göz er kalbur; yel el; yiz iz; üz yüz, çehre; yınsan insan;
t ı r n a tırnağı « tırnek-nı; çüş ı r bir tür şalvar, pantolon; içe giyilen don;
ku- kovmak; zaman ayrısın iyi günler, hayırlı günler; boyar soylu,
zengin, bayar; yapa yapağı, yün; ur- vurmak; zontik şemsiye; tetü
baba; yöde- ödemek; mamu anne; ala- ağlamak; batü ağabey; karbona ruble.
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Bapusım

6ip saasrr öip sym,

vV,"I.LlNl-'!1.L.Lli.J.ı

OHy QbIKapep Kbıpa. UJıiIAi
Ieprap, ri'r~ıilİ1, ryrayııı 6ip caucan.
QbIl{Mbıın

Hbıpa,

calsepuiıiı

syuıy,

Bip

jilieııi İ'YT~la.

Asau Hacpaaiu calsepüiıiı
'i'yİıa, KOHMym. o Ae~ıiI.İl: «ôy jiıieı{ OeıUM». "'''''W'L.llN.ı
nIiııAi riAepJIap AaBaja, ~a)J,bI ecı>eI:İ)İ.ija,
e<İ>eİlJUja, côlep AaBa}l.a: «öaaa j iİla AyınYP~LciH,
öip <I>bıqblI~i[{ caja. AqaH ri'r'İ'iHip JI.aBaja, Jtyınyp;ty
«Jauüpuacsıu OHy?» «Janapsıu». Asan ri'ri'i [esü, reıdie-erri yınas
.ıapaa: «xencİiıic Ch[QblH 6y <I>MQbIHbIH iQiiıa. AQaıı ı{aJlAbıa3bIItiK
AOJIMa, KojAY yetyİla 6ip-İKİ OKa caja, tö'rypJty l{aıı.bl-e<İ>eHJtija 6auısım. KaAbI e<İ>eiI)İ,i Ka6yle'İ''İ'i, ,1İ.eJti: «6epeı{a'İ' :BepcİJ:İ». AQaH 6aın
JIa)J,bl ji~ıa KajJ,bI e<Deil)İ.İ, ji)i.i yc'ryI:iJtan jaj bl, cöpa jeriuıri öosa,
«61Ja»,. AeAi, «öy İıesCBeııı{ öaua 60l{ jiAipJti», rl)İ,İH, QapbIH o üese:Beııri, relcia öypaju». relJti Hacpaaia K3Abıja. «Heiuin can 6aua
60K jiAİpAiH? )l;bıınapbl! Y3YÜY İıÖp~lejiM». O-Aa ri'İ"İ'i 61]) ı\a6itTJIbI
riôi, O İ'eI\l~-)1,a jaAbI ôip Hap, jölü )7ti -Jtöp'i' napnan. Aqan ı;öp)İ.y
Hacpaxiu, Kap jaj~bI Jteji, jecsi tÖ:3apAan jaırrsr tiİi) Qİ<ı>'r QaphlK
İ{"eiIJtiiIa. AJ1Af>ı öacroıry jeliıtü, 1'1Ai o sapuurapu ajaıuapııa, )J,a
rirri HaAbI" e<İ> eiı;U iri n sanycyuyu jöiIyiı)İ,au reIİI'İ'İ. A san caöahleıt
HaJlKTbI KaAbI e<İ> eiı)İ,İ , İ'öPJty 6ii) ji;j sap. «HaCbIJI jij oy? J uucau
•• u

VIII,

1) Bap. Opnc, Hap. npnnon. B. Kap ar,ıitı , 1870, crp. 168; O. Kolb. Lud., Ser.
SZ. 4, crp. 185; Zb. Wiad. do Aııtr., II, crp. 163; O. Kolb., Pokuc., IV, crp.

214; A<t>aH. pyc,

CK.,

V, crp, 21.
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jisifIa 6eiısep (o .ıi;eliidapA~H}I,a OJIAy tIOI{ nsnuau) Iİe QOH Tbıpıü'i, nap
6yByH?» O relaiıiı 6ypajhI, Aa reira rİ'İ'Mİriı: «ja 6aımjbIM,-İIepeji
rİTMİriı 6y jis?» Hacpanin 6aKapJLI)1, Ha}I,bI e<DeiI)İ,i relep .ıi;eji. A tı'aH
jaıuanırsr Ha}I,bl ecİ>eirAi, o tlÖ:~3~IYuı QarnhıpJIapHhI, Aa cyBaMhIIII rölnıeBi, }I,a. rÖTy röpy.fıypMyın. Rall,bI jaHJIa.mThlJ{QaCbIHa o KaJIJlbıpbl
MblIII rörYHY jysapu. Copaynı OHa ım)J,hI e<İ>eı:r)İ,i: (<İıefiQiİI Ha.ııAbI ~
11epCbIH rÖTyIİy?» O-Aa )İ,eMilİ1: (ir~najbIM?» RaAhI e<İ>eİI)İ,İ. Cün 6eİIi
Hyııya, yByMy İ'ÖpnıeJachı-)~eji. BaH ceni röp)İ,YM, eaH relepcin,
yHynıy r()pnıejüciH }I,eji, HaJIAhıpepbIM i,örry~ıy, İ'ÖpÜ,eiH J).

82.
OAHO ıt3b npıtHnW4eHiii HaCpb-aAAıtHa.
TJTpı{yH

Hacpanini rirİ'ilIiılı 6ii) 6ojapa, Aa aruuuı ys nyrayı:
-İııiiı jarıa napacı.ı. ,lI,a nsan reluiıiı öojapua BaHbJ)l,bI janajbI aJlMa,
rirviılı Hacpajiina, Aa jiııuiıiı eajroıuan, }I,a ypuyuı sanyja BoiI'İ'İR
lün, Aa )İ,el\Jİriı jeu ca,6i: «nsn: nı.ımapı.ı». IQep)İ,iiH-Aa tIhmMbIill KbI3bI. Eojap Aeıırıiriı: «aaııaaajpucun HbI3I)IM). R.ı~IB-ıı.a aJIMhllIJ celaMbIHb]' Bojap cöpuyın HbJ3a: «iıei),1İ,a i'iirryı-ı?» Kr~ı3-)J,a ona ,n;el't1iılı:
(riiırİ'İ ın.ıpa Qa,,1JbI ,ıi,ii{nıa,;). Bojap copııyın RbI3a: (<İlfinaııeR QaJlLıjJIaH
rNi'İ'YH?» ItbIS AeMiIİI 60j apa: «anan sarsırap 6yneı 1ıeliHip , Aa 60japJIapbIH nojynnapsı resenexlüp QaJIhIJlap apacsmnaa, janürapsı ROjyunapsm iliıiıenek san.ııapa, 6i3-)J,a rİ)~eııec TOnJlaMa j ana, Aa
jü)i;ejvec 6opı1ı yrıı y3y , ıı.a cöpa yTiuIMbıjJIhlM, ;j,e}1,i». Eojap copayın
re{ıa Rb13a: «je İIel),lİ,a l\1anıYH?» Kı;ı3 )~eMirİ1 6ojapa: «ı-ii-ri jö,lİ,yıııı
a,Jlal\üt». Bojap copııyıu: (je iIe11)İ,a öaTyıı?» H.I)'m-lJ,a ,lİ,el\liıiı öojapa:
«rii-ri ysy 6eıiıa jiH,lİ,iİ)~ıa». Eojap copuyın HhI3a: «İıe JlacI>-ThI 0,.
xtdlİ rİrİ'Mİriı Mt~I\IYH jöA5rütr ÜJH1MÜ?» l{b13 }~el\:Iİ1İl 6ojapa: «asan 6i:~i~i
l\1aMY jöleneıc, cnnap-aa releneı; 6i:-'ı)Ul a.JlaMa»). Bojap copuyur reira
l{bI3a: iıe JIa<I>Tblp 0, xaıli tEliı Aeiıciir: «öa:ryH riTrri Y3Y 6e1İıa ji)İ,iı) ~
1) O cı<a3IULX'h arnr-o lI,IH<Jıa CLII, C'l'aTbIO Mapr. I'apraaaa, Zeitscbrift des
Yereins für Volkskuude, Berlin lS0ô, 5. Jabrg., Heft I, crp. 40.

203

~ıa?» Rb13-ıa )İ,eMiıiı

öojapa: (dıef)Ai y;~ napöona GeripİMİrıü., )J,a ri±i'İ
soınyja, ıa 6if) canarn.ıs öiıuej OJIypcajıbI 6eripü., o caraneıc OHy
6eIİI sapôönaja». Bejap-aa 6yı{~lylİ1 Ha<ı>aCblIIhI COJJ rrapa<ı>ı,IHa,JLa
rryı{YP~JYIİ1 jepa, )I,a niuaiılı eajrona. AeMiıiI l:Jhıpaııa: «xajaa Gerii>lepi jesü, :3eı:>a 6y Hacpa.iin HOQa 6eiIi )J,OHaTTbI i'epi)(iln-)J,a ilep)İ,aH-)I,a 1).
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Bapauın 6iİ> , Baı'hITT:l. ô'iı:> aJLaM, /~a O D)I,aM

tÖ'i'Yi>ep nanaj upa
6ii> lHl3 caTM~L relep 6ii) öojap, .na Jİ,ep: (die İc'İ'epciil 6y ı.aaa?»
A/~a1\1 ;teMiill: (d5ii) 6YQYI\ «apööna» , Bejap-na )i;eMiıiı: «c'iı{'İ'İp ()a
ıııauıxt.m, İıepJİ,tt ı;ÖIJ;i:yı'C cün, 6İİ> 6yQyH sapôöuaja 1<a3 CaTbIJICbIH?»
lllHr/U riJtep 60jap nanajr.ıp-i-ıiuü, i'e:'ıep, te:'ıep, }l,a İ'eüii relep, )J,a
Jtep: «ile iC'İ:'eİ)(~iic ôy Ka3a?» «Bii> 6ytıyı{ xapööna». Bojap i'eiıü )İ,ep:
(c'iı{'İ'ip 6il ınauıssın, ÜelJJtii i'ÖIJ)iyü cün, öip oyııyı\ sapöouaja Ra3
CaTbIJlCbIH?)) Bojap ôpasajop, )La ri;Uic sapajop, İ,eIİü. i'e:'ıep, te;jep
rıanajbıp-İQiiı)tii, )1,a relep azaıra ı;eiIii IW3bI COpMa: «ııe icrepcin öy
aaaa, 6ti, ı<a<ı>a,lI,ap?» AeıuiriI: «ôijı 6yQyl{ xapôöna». Jauamajop o
öojap, )I,a yıı ınasıap ypajop o aııa.Ma, ıa a.ıajop l~a3bI jeliiI)(tiIl, )I,a
qef{e;H~p ri'İ'iıa. O aJI.ft~l-ıı.a 6aprı'rlUhIlli i'r.pij,iLH: «CRH öana YP){YH ytİ
ınaııap, lıi\'Ia 6an ceıri O yıc uınunp-i-ıiu, ytİ iwi)ti, )İ,YBeI,laM», Bojap-aa
)İ,eMiriı: (clirfiı1. ôti riulıcli, ceınıı-riôi ınap.ıarau aaau )15rileııpİ\», O
a)I,iuı..:ca uriperuiılı, i'eııep öipsa« BaHbIT, a.rajop o aaaıı KOJlTyHa
6if> 'İ'ecTcİ)il öip-na naı1ı[i[\, )1)1 coxasra ôapr)hıbIIlJ: «(IÜ~liiycTa laar.ın,
6aiı YCT~jbıM». Iıiıi)İ,ep o öojapsm QhıpaI{JJUpbI, ıa colepJlap 6ojapa.
Bejap-aa Jtep: «tIQPbIH nıyny öypajhı». l~elep o ycra, öojap copajop: (YCTa-Mbl-Cf)IH?» aY cra-jsm». «Xa jÖIJY, jan öaua 6if> JLep~ıeiı», Bojap Qı;-ıpıı.ajop c.~Srr3.qapHbI, ıa uojaypajop co-ı-pa, jijepJlap
jCİ\~ıeı;:. W'iir)U öojap Aep Be:~e'İ'ija: «soın -ı-ajroay, ıa ri)İ,eııer ı~a,ja
1) B ap. C60pH. aa Hap, ynor., III, crp, 244, ,M 4.
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