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SAYGILI DOSTLAR!
u masal hem annatma toplumu Gagauz dilini barabar üüreneriz, angısı 
onnarın dramatizațiyalarını da kaplêêr, diil sade terbiedicilerä, ama ana
larabobalara da danıșêr. Masalların sade okuması ușakları tekstlerin 
içindekiliinnän tanıștırêr. Ki geneldän bu yaratmaların maanalarını an
namaa deyni, romın hem gagauz dillerindä sözleșmäk becermeklerini 
ilerletmää deyni, veriler dramatizațiyalar , angılarında pay alacek ușak 

bașçasından bütün bir grupa.

Bu tomplumda karșı geleriz hem ușakların sevgili masallarınnan: Üç motkur, Ko-
lobok, Trup, Dädunun hem babunun evi, Tamah garga hem legendalar da Legenda 
martacık için, Legenda kaar adamı için, çümbüșlär dä Nastradin için Taradım, Mu-
saafirliktä, hem bilinän annatmalarlan da: Hayvannarın çekiși, Fasıl dernek, Baașıș, 
Horoz hem renklär.

ANTEM’nän hazırlanan bölümünün enilii ondadır, ki masalların büülü içindeki
liindä ușakların hem personajların aralarında sıkı ilgilär olêr. Okula hazırlanan ușak, 
türlü yașamak situațiyalarında pay alıp, türlü yașamak olaylarından çıkıș yapıp, 
dünneyi üürener. Romın hem gagauz dillerinin simultan üürenilmesindä ușak eni 
lafbirleșmelerinnän, sözleșmäk strukturalarınnan tanıșêr. 

Masalların, cümbüșlerin, annatmaların dramatizațiyaları dekorațiya elementle
rini, kostümnarı, türlü lääzımnı melodiyaları, sțenada geçirilän olayları kaplêêrlar. 
Bölä, halk yaratmalarını sțenada koyêrız, 57 yașında ușakların sözleșmäk becer
meklerini düzgünnederiz.

Bu topluma girer yardımcı bir material da, ki romın hem gagauz dillerinin üüre
nilmesi simultan geçirilsin. Okumak, sțenada koyulmak, personajların sțenada oy
naması sözleșmeyi ilerledecek, zenginnedecek iki dildä dä. 

Umutlanêrız, bu didaktika materialı ilerledecek, kolaylaștıracek ușak bașçasın
da, okula hazırlanan ușakların romın hem gagauz dillerinin üürenmäk uurunu.

İi bașarılar!!!
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M
as

all
arKOLOBOK

(Rus halk masalı, uydurulma tekst)

așarmıșlar bir vakıt däduylan babu. Dädu bir gün teklif etmiș 
babuya:

– Pișir, babu, bana bir küçük ekmecik. Ruslar ona ”kolo
bok” deerlär. Bän pek beendim bu lafı.

– Nedän pișireyim ya, açan bir da püskä un yok?
– Brä, babu, seni hep üüretmää lääzım. Okadaradan mı 

hiç bulamayacan istediynän? Süpürt unnuun içini, çuvalları 
silk da toplanacek okadarlık.

Babu ölä dä yapmıș: süpürmüș unnuu, silkmiș çu
valları da toplamıș bir  iki auç un, yuurmuș hamu
ru kaymaklan, tombarlatmıș bir ekmecik, kaurmuș 

oloy içindä da koymuș onu suutmaa pençerenin 
üstünä.

Bıkmıș o ekmecik  Kolobok pençerenin üstündä durmaa: tu
kurlanmıș sundurmanın üstünä, sundurmanın üstündän çime
nin üstünä, çimenin üstündän çıkmıș bir yolcaaza  patekaya da 

patekayca tukurlanmıș.
Tukurlanarmıș Kolobok yolca da çıkmıș ona karșı Tavșam:

– Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
– İmä beni, Tavșam, taa islää seslä, nasıl türkücük bän sana 

çalacam.
Tavșam dikmiș kulaklarını, 

Kolobok ta çalarmıș:

Y

– Bän kalın bir Kolobok,
Akıllı bendän hiç yok!
Unnuktan toplanma,
Çuvaldan silkinmä.
Yapılı kaymaklan,
Salt iki parmaklan. 
Pençeredä suudulu.
Șiretlik içim dolu.

Bän dädudan kaçtım,
Bän babudan kaçtım,
Sendän dä, yılık,
Kaçacam, nicä balık.

5

M
as
all
ar KOLOBOK

(Rus halk masalı, uydurulma tekst)

așarmıșlar bir vakıt däduylan babu. Dädu bir gün teklif etmiș 
babuya:

– Pișir, babu, bana bir küçük ekmecik. Ruslar ona ”kolo
bok” deerlär. Bän pek beendim bu lafı.

– Nedän pișireyim ya, açan bir da püskä un yok?
– Brä, babu, seni hep üüretmää lääzım. Okadaradan mı 
hiç bulamayacan istediynän? Süpürt unnuun içini, çuvalları 
silk da toplanacek okadarlık.

Babu ölä dä yapmıș: süpürmüș unnuu, silkmiș çu
valları da toplamıș bir  iki auç un, yuurmuș hamu
ru kaymaklan, tombarlatmıș bir ekmecik, kaurmuș 

oloy içindä da koymuș onu suutmaa pençerenin 
üstünä.

Bıkmıș o ekmecik  Kolobok pençerenin üstündä durmaa: tu
kurlanmıș sundurmanın üstünä, sundurmanın üstündän çime
nin üstünä, çimenin üstündän çıkmıș bir yolcaaza  patekaya da 
patekayca tukurlanmıș.
Tukurlanarmıș Kolobok yolca da çıkmıș ona karșı Tavșam:

– Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
– İmä beni, Tavșam, taa islää seslä, nasıl türkücük bän sana 

çalacam.
Tavșam dikmiș kulaklarını, 

Kolobok ta çalarmıș:

Y

– Bän kalın bir Kolobok,
Akıllı bendän hiç yok!
Unnuktan toplanma,
Çuvaldan silkinmä.
Yapılı kaymaklan,
Salt iki parmaklan. 
Pençeredä suudulu.
Șiretlik içim dolu.

Bän dädudan kaçtım,
Bän babudan kaçtım,
Sendän dä, yılık,
Kaçacam, nicä balık.

5



– Bän kalın bir Kolobok,
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Salt iki parmaklan. 
Pençeredä suudulu.
Șiretlik içim dolu.

Bän dädudan kaçtım,
Bän babudan kaçtım,
Bän Tavșamdan kaçtım,
Bän Yabanıdan kaçtım,
Kaçacam sendän, Ayı,
Olacan sän pek mayıl.

Tukurlanmıș Kolobok ileri dooru, Yabanı onu 
okadar da görmüș. Bir dä çıkmıș ona karșı Ayı:

– Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
– İmä, buruk bacaklı! Taa islää sän benim 

türkücüümü seslä. Kolobok çekeder çalmaa, Ayı 
sa kulaklarını sarkıtmıș da seslärmiș:

– Bän kalın bir Kolobok,
Akıllı bendän hiç yok!
Unnuktan toplanma,
Çuvaldan silkinmä.
Yapılı kaymaklan,
Salt iki parmaklan. 
Pençeredä suudulu.
Șiretlik içim dolu.

Bän dädudan kaçtım,
Bän babudan kaçtım,
Bän Tavșamdan kaçtım,
Bän sendän, Yabanıdan,
Kaçacam, nicä yılan.

Tukurlanmıș Kolobok ileri.

Da tukurlanêr Kolobok ileri dooru, Tavșam onu okadar da görmüș. Tukurlanarmıș 
Kolobok daayın yolcaazından da bu vakıt çıkmıș ona karșı Yabanı:

– Kolobok, Kolobok, bän seni iyecäm!
– İmä beni, Boz Yabanı, bän sana bir türkücük çalacam. 
Da çeketmiș:
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– Bän kalın bir Kolobok,
Akıllı bendän hiç yok!
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Bän dädudan kaçtım,
Bän babudan kaçtım,
Bän Tavșamdan kaçtım,
Bän Yabanıdan kaçtım,
Bän Ayıdan kaçtım,
Pençeredä suudulu.
Ama sendän, Tilkicik,
Taa da kolay kaçacam.

Tilki onu bitkiyädän seslämemiș da, 
kestirip yarım lafta, “ham” da imiș.

(Çevirdi K. Vasilioglu)

Ayı onu okadar da görmüș. Yolca ona karșı çıkmıș Tilki:
– Zamanêrsın, Kolobok! Nasıl sän gözälsin! Nasıl sän kızardılmışsın!
Kolobok pek beenmiș, ani onu metetmișlär dä çeketmiș kendi türküsünü çalmaa. 

Tilki seslärmiș, ama hep ona yaklașarmıș:

– Bän kalın bir Kolobok,
Akıllı bendän hiç yok!

– Käämil türkücük!  demiș Tilki.
– Sade bir kusur, gözelim, artık ihtärım da 

hepsini ișidämeerim. Otur benim burnumun üstünä, 
kulaklarıma taa yakın da taa bir kerä çal o gözäl 
türkücüünü. Kolobok ölä dä yapmış:
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