
“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 
Himayelerinde”, “Millî Savunma Bakan-
lığı ev sahipliğinde”,
“Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuv-
vetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, İs-
tanbul Valiliği, Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve 
Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile 
Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar 
Derneği (SaSaD) desteğiyle”,
“TSKGV Genel Müdürlüğü yönetim ve so-
rumluluğunda”,
“TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. orga-
nizatörlüğünde”,
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Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Arşivlerini Açtı 
Hoca  Ahme t   ye sev i 

vakfı  değer l i  başkanı  Er-
doğan  As l ı yüce    Gaze -
t emize  Yesev i  a r ş i v in i  
aç t ı   Yayın hayat ına  yeni 
ba ş l ı yan   Gagauz  yu rdu  
gaze t e s ine    1994  y ı l ı n -
dan itibaren Yesevi dergi-

sinde yayınlanan  Değerli  
akademisyenlerin,Gazetecilerin  
Maka l e  , gez i   v e  A n ı l a -
rını  yazdığı  GAGAUZ,ya  
no t l a r ı na   ye r  ve r e c e ğ i z  
bu desteği için  Sayın  Er-
doğan  Aslıyüceye Teşek-
kü r   ede r i z . 

IDEF 2019 Kapılarını ziyaretçilerine açtı

B A Ş Y A Z I

Yüce Türk Milletinin bağışları ile kurulan 
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV); 1993 yılından bugüne kadar, iki 
yılda bir icra edilen IDEF Uluslararası Sa-
vunma Sanayii Fuarının yönetim ve sorum-
luluğunu üstlenmiş bulunmaktadır.
TSKGV tarafından 1993 yılından itibaren 
14 IDEF Fuarı başarı ile icra edilmiştir. 
Ulusal savunma sanayiinin dünyaya ta-
nıtılması amacıyla düzenlenmeye başla-
yan IDEF, kısa sürede savunma, güven-
lik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii 

alanlarında önemli bir uluslararası tanıtım, 
pazarlama ve iş birliği platformu olmuş, ka-
tılımcı firma sayısı itibarıyla dünyanın ilk 
dört savunma sanayii fuarından biri haline 
gelmiştir. IDEF, ikili görüşmeler bakımın-
dan ise birinci sırada gelmektedir.
Dünyadaki ileri teknoloji ürünlerin ser-
gilenmesi, yerli ve yabancı katılımcı-
lar arasında iş birliği imkânlarının ge-
liştirilmesi açısından önemli bir fırsat 
olan IDEF 2019 14’üncü Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı;

Ö KO Ğ U Z L A
G a g a u z  Y u r d uG R

Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ayla-
rında, İstanbul’daki tüm havalimanların-
dan iç ve dış hatta icra edilen sefer sayısı 
218 bin 401 olarak hesaplandı
Bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan ay-
larında, İstanbul’daki tüm havalimanla-
rından icra edilen 218 bin 401 seferle 31 
milyon 803 bin 92 yolcu taşındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) 
Genel Müdürlüğü verilerinden derle-
diği bilgiye göre, 6 Nisan’dan itiba-
ren ticari seferlere kapanan, sadece özel 
ve kargo uçuşlarının yapıldığı Atatürk 
Havalimanı’ndan, bu yılın ocak-nisan 
döneminde toplam 16 milyon 72 bin 
534 yolcu seyahat etti.

İç hatta 4 milyon 227 bin 132, 
dış hatta 11 milyon 845 bin 402 
yolcu, bu dönemde söz konusu 
havalimanından yapılan uçuşları 
kullandı.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 
yılın ilk 4 ayında iç hatlarda 6 milyon 
843 bin 442, dış hatlarda 4 milyon 
156 bin 976 olmak üzere toplam 11 
milyon 418 yolcu misafir edildi.
«Büyük Göç» olarak bilinen tarihi ta-
şınmanın 6 Nisan’da sona ermesinin 
ardından seferlerin tam kapasite ile 
icra edildiği İstanbul Havalimanı’nı 
bu yılın ilk dört ayında 4 milyon 730 
bin 140 yolcu kullandı. 

Devamı 13’da

İstanbul’un hava yolcusu 4 ayda 31 milyonu geçti

Dünyanın en büyük 5 savunma sanayisi fuarından biri olan ve Türk savunma sanayisi ürünlerinin vit-
rine çıktığı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF), ziyaretçi ve katılımcılardan geçer not aldı.

N e c d e t  Ertuğrul

Devamı Sayfa 3’te

Değerli dostlar
Gazetemizin 4. 
sayısını çıkartma 
sevinci ile sizlere 
ulaşma ümidi ile 
yine beraberiz.  
Her tür zorluk-
lara rağmen 4. 
sayımıza ulaşmış 
durumdayız.

Geçen hafta  yaşadığım bir olaydan 
bahsedeceğim.Çoğunuz istanbula ça-
lışmaya geliyorsunuz normal yollarla 
geldiğinizde Göç idaresine başvuru 
yaptığınızda sizlere oturma ve çalışma 
izni veriliyor burada dikkat etmeniz 
gagauzyurdugazete@gmail.com

www.gagauzya.com
Gagauz Doztluk Kültür ve Dayanışma Derneği

BULGAR-GAGAUZ avto-
nomiyası eşää geldi!!!
2018-ci yılın Kırım (dekabri) ayın 25-dä 
Gagauziya Başkanı İrina VLAH açıktan 
söledi, ani seviner, ki bulgarlar isteerlär 
Gagauziya avtonomiyasına girmää!
Bu laflara hiçi yok nicä bir incelemäk ta 
yapmaa: herbir iş açık hem önä sürül-
müş. Hiç sormaa da diil lääzım: 2019-cu 
yılda İrina VLAH Gagauziyayı Bulgar-
gagauz avtonomiyası mı yapacek? Soruş 
belli: YAPACEK!
Biz da, gagauzlar, bunu yudacez, nicä 
şindiyädän hiç bunalmadaan hem kus-
madaan yuttuk hepsini, ne yok etti avto-
nomiyamızı. Onnar sa, ellerini taş altına 
hiç sokmadaan, bizim ellerimizän ateş 
taşıdılar, avtonomiyamıza karşı çıktılar, 
zor vakıtta arkalarını döndülär – şindi sa 
hazıra kaçarak geleceklär. Son dört yıl 
içindä bunun ön hazırlanması yapıldı! 
Cümne büülendi! Bulgar-gagauz avtono-
miyası da eşää getirildi!
Ne demää?! Deyilecek bişey kalmadı ki! 
Biteriz, gagauzlar, biteriz! İstoriya bizi 
bişeyä üüretmedi!         Anasözü gazetesi
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Değerli dostlar
Gazetemizin 4. sayısını çıkartma sevinci ile siz-
lere ulaşma ümidi ile yine beraberiz.  Her tür zor-
luklara rağmen 4. sayımıza ulaşmış durumdayız.
Geçen hafta  yaşadığım bir olaydan bah-
sedeceğim.Çoğunuz istanbula çalışmaya 
geliyorsunuz normal yollarla geldiğiniz-
de Göç idaresine başvuru yaptığınızda 
sizlere oturma ve çalışma izni veriliyor 
burada dikkat etmeniz gereken başvuru 
evraklarının tam düzenlenmesi. Buna 
çok dikkat edin.  
Akşam telefonum çaldı bir vatandaşımız 
kalp kırizi geçirip hastaneye kaldırılmış   
buradaki kontroller sırasında beynede 
pıhtı atması sonucu    konuşma  ve ha-
tırlama duyusunu kaybetmiş. Hastaneye  
gittiğimde çıkış işlemlerini yapıp  mol-
dovaya  gideceğini söylediler  Hastaneye 
getiren arkadaşı ve moskovadan gelen 
kız ile yaptığım görüşmelerde eksik ev-
rak nedeniyle  (  sigorta yapılmamış ) çı-
kışta büyük meblağda hastaneye para ya-
tırılması gerektiğini  söylediler 15 günlük 
hastane masrafı ve ikamet izni yaptığım 
görüşmeler sonucu  halledildi.  Sizlerin 
bu sorunları yaşamamanız için  istanbula 
ilk gelişinizde hukuki işlemlerinizi  doğ-
ru ve dikkatli yaptırınız.
Değerli dostlar,
Gagauz Derneği kuruluşundan itibaren 
Türkiye’de yaşayan göçmenler ile 
Moldova-Gagauz yerinde yaşayan 
Türklerin birlik ve beraberliği için 
faaliyetlerini yoğunlaştırarak ortak 
bilinç ve ortak refleks oluşturulması 
doğrultusunda çalışmalar yapmaya 
devam etmektedir. 
Keza ülkemizin bölünmez bütünlüğüne 
yönelik her tür faaliyetin karşısında 
olmuş ve de olmaya devam edecektir. 
Derneğimiz Yüce önderimiz bir Gagauz 
Türkü Atatürk’ün bizlere bıraktığı 
emaneti en iyi şekilde gelecek nesillere 
teslim etmek konusunda gerekli 
hassasiyeti göstererek faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Derneğimiz Türkiye ile 
Moldova-Gagauzy yeri arasında köprü 
görevini üstlenmiş, barışın korunması 
ve yaşatılması için her tür çalışmayı 
yapmaktadır. 
Değerli dostlar, 
geçen faaliyet döneminde yapmış 
olduğumuz çalışmaları ayrıntılı bir 
şekilde anlatarak kıymetli vaktinizi 
almamak için kısaca özetlemiş oldum. 
Hepinizi derneğimize bekliyor ve 
çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Saygılarımla,

Üyelerimizi ziyaret esnasından

 Gagauzlar ve Gagauz
diasporası-I

ünümüzde Gagauzlar geniş bir coğrafyada 
dağınık olarak yaşamaktadırlar. Dünyanın 
dört bir köşesine dağılan Gagauz Türkleri, en 
kalabalık olarak “Bucak” adı verilen bölge-
ye yerleşmişlerdir. Bucak bölgesi günümüz 
Moldova’nın güneyi ile Ukrayna’nın güne-
yinde bulunmaktadır. Bununla birlikte Gaga-
uzlar; Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Be-
yaz Rusya, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, 
Kırgızistan, Türkmenistan, Gürcistan, Azer-
baycan, Türkiye, Brezilya, Arjantin, İspanya, 
Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri gibi 
birçok ülkede dağınık olarak yaşamaktadır-
lar.
Moldova Cumhuriyeti’nde yaşayan Gagauz-
lar, 1994 yılında oluşan Gagauz Yeri Özerk 
Bölgesi’nde yaklaşık 160.000 nüfus ile varlı-
ğını sürdürmektedirler.
Ukrayna’da yaşayan Gagauzlar
Moldova’dan sonra Gagauzlar en kalabalık 
olarak Ukrayna’da yaşamaktadır. Ukrayna’da 
2001 yılında yapılan nüfus sayımı sonuçları-
na göre 32.000 Gagauz yaşamakta ve bunlar-
dan 27.600’ü sadece Odessa bölgesinde ika-
met etmektedir.
Resmi sayım sonuçlarına göre Ukrayna’da 
32.000 Gagauzun yaşadığı görülmesiyle bir-
likte, Ukrayna Gagauzlar Birliği’nin Başkanı 
Vasiliy Kelioglo Ukrayna’da 50.000 Gaga-
uzun olduğunu iddia etmektedir. Moldova 
Transnistriya’da 2004 yılının nüfus sayımı 
verilerine göre 4.100 Gagauz yaşamaktadır. 
2010 yılında ise Transnistriya Gagauzlar Bir-
liği başkanı Sergey Kalınedelya’nın verdiği 
bilgilere göre bu sayı 16.000 çıkmıştır.
Bulgaristan’da Gagauzlar
Bulgaristan’da Gagauzlar genellikle Var-
na, Şumnu, Balçik, Kavarna bölgelerinde 
yaşamaktadırlar. Bulgaristan’da yaşayan 
Gagauzlar’ın nüfusu hakkında eski kaynak-
larda 20.000, 30.000, 34.000, 5.000 gibi bir-
birini tutmayan rakamlar verilmektedir. Ra-
kamların birbirinden farklı olmasının sebebi 
ise, Bulgar yönetiminin Türklere uyguladığı 
asimilasyon politikaları sonucunda Bulgar-
laşmış Gagauz sayısının kesin olarak bilin-
memesidir.
Bulgar nüfus istatistikleri Gagauzları Bulgar 
hanesine kaydettikleri için bu topluluğun ger-
çek sayısını öğrenmek imkânsızdır. Örneğin, 
2001 nüfus sayımı sonuçlarına göre Bulga-
ristan genelinde sadece 540 Gagauz’un ya-
şadığı söylenmektedir. Çavuş köyü belediye 
başkanı Stefan Zenginov’un verdiği bilgilere 
göre ise sadece Varna dolayında 400 Gaga-
uz yaşamaktadır. 2011 yılında Bulgaristan’da 
yapılan nüfus sayımında ise Gagauzlar artık 
ayrı sütunda gösterilmeyip “diğer halklar” 
sütununda gösterilmektedir. Lakin bu du-
rum, Gagauzların Bulgaristan’dan göç ettiği, 
neredeyse kalmadığı anlamına gelmemekte, 
onların iyice asimile olduklarını göstermek-
tedir. Şahsi araştırmalarımdan da yola çıka-
rak, Bulgaristan’da Gagauzların kendilerini 
Bulgar olarak gördüklerini söylemek müm-
kündür.
Bulgaristan’daki Gagauzlar kendilerine “Ga-
gauzum, ama aynı zamanda Bulgarım” de-
mektedir. Böyle olmasında en büyük faktör 
dinleridir. Kendilerini Türkçe konuşan Müs-
lüman halkından ayırt etmek için Bulgar ola-
rak adlandırmaktadırlar.
Yunanistan’da Gagauz nüfusu

Devam Edecek

Devamı gelecek sayıda
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M e h m e t  D U M A N

UCLG-MEWA Genel Sekreteri ile 
Söyleşi Yerel Yönetimler Arasındaki 

İşbirliği Ağı: UCLG-MEWA

 Gökoğuzlar Gagauz Yurdu Gazetesi 
olarak gazetemizin üçüncü sayısında, 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkila-
tı Genel Sekreteri Mehmet DUMAN’ı 
konuk ettik. Genel Sekreter DUMAN 
ile teşkilat çalışmalarından yerel yö-
netimlere kadar birçok konuda keyifli 
bir röportaj gerçekleştirdik. 
Siz değerli okuyucularımız için 
UCLG-MEWA’yı kısaca tanıtmak 
istiyoruz. UCLG-MEWA yerel yö-
netimler arasında işbirliği oluşturma 
konusunda 100 yılı aşkın bir tecrü-
benin günümüzdeki temsilcisi olan 
UCLG’nin dokuz bölge teşkilatından 
biridir. Yerel yönetimlerin uluslara-
rası arenada görünür kılınması adına 
UCLG-MEWA çalışmalarını sürdür-
mektedir. 
Sayın DUMAN, öncelikli olarak Bir-
leşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı (UCLG) ile Birleş-
miş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta 
Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı 
(UCLG-MEWA) hakkında bizleri bil-
gilendirir misiniz?
Öncelikli olarak şunu belirtmeliyim 
ki; yerel yönetimler arasında işbir-
liği oluşturma konusunda 100 yılı 
aşkın bir tecrübenin temsilcisi olan 
UCLG’nin yani Birleşmiş Kentler ve 
Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı’nın 
dokuz bölge teşkilatından biriyiz.  
UCLG; 1913 yılında Hollanda’da 
kurulan Uluslararası Yerel Yönetim-
ler Birliği (IULA) ve 1957 yılında 
Fransa’da kurulan Dünya Birleşmiş 
Kentler Teşkilatı (FMCU-UTO) ile 
1985 yılında yine Fransa’da kurulan 
Metropolis’in birleşiminden müteşek-
kil bir yapıdır.  2004 yılında kurulan 
bu yapının İlk Kurucu Başkanlığını 
Dönemin Paris Belediye Başkanı Bert-
rand Delanoe yaptı. Delanoe’den son-
ra Dünya Başkanı; Dönemin İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar 
Dr. Kadir Topbaş oldu. Çalışma dilleri 
Fransızca, İspanyolca ve İngilizce’dir. 
Biz de bu yapının Orta Doğu ve Batı 
Asya Bölgesi ile ilgili olarak çalışma-
larımızı sürdürüyoruz.  Bölge teşki-
latlarının başkanları da tüzük gereği 
burada Dünya Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütmektedirler. Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 
Fatma ŞAHİN de UCLG-MEWA’nın 
dönem başkanıdır. Bende 2010 yılın-
dan beri bu teşkilatın Genel Sekreter-

liğini yürütüyorum.
Çalışmalarınızı hangi temalar altında 
gerçekleştiriyorsunuz?
Yerel yönetimlerin ihtiyaçlarına cevap 
vermek ve tecrübelerin paylaşımı için 
bir platform sunmak amacıyla farklı 
tematik alanlarda komitelerimiz mev-
cuttur. Komitelerimiz; Akıllı Şehirler 
Komitesi, Çevre Komitesi, Kalkınma 
İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komite-
si, Kentsel Mobilite Komitesi, Kültür 
Komitesi, Sosyal İçerme Komitesi, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komite-
si, Turizm Komitesi, Yerel Yönetişim 
Komitesi’dir. Bu komitelerimiz ma-
rifetiyle üyelerimiz arasındaki işbir-
liğinin gelişmesine imkân tanımakta, 
şehirlerimizde yaşanan sorunlara çö-
zümler üretmekteyiz.
UCLG-MEWA olarak Orta Doğu ve 
Batı Asya Bölgesi’nde faaliyet gös-
teriyorsunuz. Çalışma alanınız içe-
risinde yer alan ülkeler hangileridir? 
Teşkilat olarak bu ülkelerle iletişimi 
hangi dilde sağlıyorsunuz?
Batı Asya’daki İran ve Afganistan’dan; 
Orta Doğu’daki Arap Yarımadası’na 
uzanan bir üye ağıyla çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz. Üyelerimiz ile birlik-
te, küresel sorunlara yerel düzeyden 

başlayarak çözüm bulma gayreti içe-
risindeyiz. Çalışma yaptığımız ülkeler 
arasında Afganistan, Bahreyn, İran, 
Irak, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Um-
man, Filistin, Katar, Suudi Arabistan, 
Suriye, Türkiye, Birleşik Arap Emir-
likleri, Yemen’i sayabiliriz. Tabi şunu 
söylemekte yarar var. Bizler yerel yö-
netimleri belirli bir coğrafya ile sınırlı 
tutmuyoruz. Bize üye olmak isteyen, 
teşkilatımızla birlikte yerel yönetim-
leri güçlendirmek adına çalışmak is-
teyen herkese kapımız açık. Ayrıca 
tüzüğümüzde yaptığımız değişiklikle 
dünyanın farklı ülkelerinden yerel yö-
netimler, yerel yönetim birlikleri de 
bize üye olabiliyor.  Bunun yanında 
gerek ofis içindeki çalışma prensibi-
miz gerekse hizmet verdiğimiz bölge 
baz alındığında, çok kültürlü, çoğulcu 
bir yaklaşıma sahibiz. Üyelerimizin 
en iyi şekilde temsili ve daha sağlıklı 
bir iletişim için Arapça, İngilizce ve 
Türkçe olmak üzere üç dilde çalışma-
larımızı yürütüyoruz.     

Peki, UCLG-MEWA’nın Türk Dünya-

sı ile yaptığı çalışmalar hakkında bize 
bilgi verir misiniz? 
Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti ve Türkmenistan çalışma ala-
nımız içerisinde yer alan ülkelerden. 
Başkonsolos ve Büyükelçilik ziya-
retlerimiz vesilesiyle Türk Dünyası 
ile bağlantılarımızı geliştirmekteyiz. 
Ayrıca aktif üyelerimizden olan Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) 
üzerinden TDBB’ye üye olan tüm be-
lediyelerle ilişkimiz mevcuttur. Bunun 
yanı sıra yine aktif üyelerimiz olan 
Türkiye Belediyeler Birliği ile de bu 
doğrultuda gerekli adımları atmakta-
yız. Çalışma alanımız içerisinde olma-
masına rağmen Tataristan’daki dostla-
rımızla dünya teşkilatımız bünyesinde 
yakın olarak çalışmaktayız. UCLG’nin 
dokuz Bölge Teşkilatı’ndan bir diğe-
ri olan UCLG Avrasya üzerinden de 
Türk dünyası ile diyaloğumuzu sür-
dürmekteyiz. Yakın zamanda ise dip-
lomatik misyonlar kanalıyla buradaki 
yerel yönetimlerin UCLG-MEWA 
ile temsilinin sağlanması hususunda 
önemli adımlar atacağız. 
Şu an Sürdürülebilir Kalkınma He-
defleri tüm dünyanın gündeminde. 
UCLG-MEWA olarak sizin bu konu-

da gerçekleştirdiğiniz bir çalışma var 
mıdır?
1992 yılında BM Yeryüzü Zirvesin-
de sürdürülebilirliğin insanlığın ortak 
hedefi olması dolayısı ile çalışma-
larımızı sürdürülebilirlik zemininde 
gerçekleştiriyoruz.  Özellikle 2000 yı-
lında kabul edilen ve daha iyi bir dün-
ya oluşturma gayretiyle ortaya çıkan 
Binyıl Kalkınma Hedeflerinin Gün-
dem 21’ler yoluyla yerelleştirilmesi 
sürecinde UCLG-MEWA olarak aktif 
görev alarak, bu işin Türkiye’de koor-
dinatörlüğünü yürüttük. 2015 yılında 
17 başlıkta kabul edilen Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’nin yerelleştiril-
mesi noktasında da bölgede ilk olarak 
harekete geçen kuruluşlardan biri ola-
rak SKH’lerin Türkiye Haritalandır-
ması Pilot Projesini gerçekleştirdik. 
Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi 
Akademisi Vakfı ortaklığında ve fi-
nansörlüğünde gerçekleştirilen proje; 
UCLG-MEWA’nın Başkanlık Divanı, 
Denetim Kurulu ve Yerel Yönetişim 
Komitesi’nin üyeleri ile pilot olarak 
başlatılmıştır. Proje ile birlikte UCLG-

MEWA’nın faaliyet gösterdiği ülkeler-
den biri olan Türkiye’nin 2030’a kadar 
tabana yaygın ve kapsayıcı sürdürüle-
bilir kalkınmayı mümkün kılacak re-
ferans ülke olma vizyonuna katkıda 
bulunulması hedeflenmekteydi. Ayrı-
ca Proje ile; 2030 Dünya Gündemi ile 
ilgili yerelde farkındalık oluşturulma-
sının yanı sıra, hedefler hakkında peri-
yodik şekilde BM’de sunulan gönüllü 
ulusal değerlendirme raporlarına ye-
reldeki çalışmaların yansıtılmasına 
katkı sağlanması amaçlanmaktaydı. 
Mersin Büyükşehir, Mezitli (Mersin), 
Sancaktepe (İstanbul), Karesi (Balı-
kesir), Eyyübiye (Şanlıurfa), Zeytin-
burnu (İstanbul),  Çanakkale, Ordu 
Büyükşehir, Seferihisar (İzmir), Pen-
dik (İstanbul), Şişli (İstanbul), Nilüfer 
(Bursa), Gebze (Kocaeli), Selçuklu 
(Konya) ve Gaziantep Büyükşehir 
Belediyelerinde çalıştaylar gerçek-
leştirdik. Bu çalıştaylar vasıtası ile 
belediyelerin son 5 yıla ait projelerini 
değerlendirerek ilgili Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri ile eşleştirdik. 28 
Şubat’ta kapanış toplantısını gerçek-
leştirdiğimiz projenin nihai raporunu 
hazırlamaktayız. Şu anki aşamada 
da bu çalışmayı eğiticilerin eğitimi 
şeklinde fon bulduğumuz ülkelerde 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.  İlk du-
rağımız bu kapsamda, 14 Nisan 2019 
tarihinde Filistin olacaktır. 
Son olarak okuyucularımıza söylemek 
istediğiniz bir mesaj var mıdır?
Bu keyifli söyleşimizden dolayı önce-
likle size ve tüm Gökoğuzlar Gagauz 
Yurdu Gazetesi ailesine teşekkür ede-
rim. Yakın zamanda yapacağımız et-
kinliğimizi paylaşmak isterim. 15-17 
Nisan 2019 tarihleri arasında UCLG-
MEWA Çevre Komitesi ile Kalkınma 
İşbirliği ve Kent Diplomasisi Komi-
telerimizin toplantılarını Ramallah, 
Filistin’de gerçekleştireceğiz. Bu top-
lantımızın bölgemiz açısından verimli 
sonuçlar doğurmasını diliyorum. Bizi 
takip etmek isteyenler http://uclg-
mewa.org/tr/ linkinden web sitemizi 
ziyaret edebilirler. 

Sedrettin KONUK
Ruya KEBAPÇIOĞLU

MetinCopyPlus / Artı Dijital & Baskı Merkezi  
Türkocağı Cad. 3/A Türkiye Gazeticiler Cemiyeti Altı  
İran Konsolosluğu Karşısı Cağaloğlu/Fatih/İstanbul  
Tel : 0212 527 61 81 (PBX) Faks : 0212 527 61 84 

mcopyplus@gmail.com ;  info@metincopyplus.com
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Etkinlikler

Bulgaristan’da “Yurtdışındaki Bul-
garlarla ilgili Devlet Ajansına bağ-
lı,” ” Yurtdışındaki Bulgar tarihsel 
toplulukların sorunları ile  ilgili İsti-
şare Kurulunun” “bilimsel” görüşü-
ne göre, temiz Türkçe konuşan, fa-
kat Hristiyan olan Gagavuzların da 
“Bulgar kökenli” olduğu bildirildi.
Aynı İstişare Kurulunun bu  “görü-
şü,” Bulgaristan Adalet Bakanına 
ve vatandaşlık işleriyle ilgili Vatan-
daşlık Kurulunun başındaki Adalet 
Bakanı Yardımcısına da yazılı ola-
rak şöyle bildirildi:
“Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde 
yaşayan Bulgar – Gagavuzların,  
Bulgaristan vatandaşlığına başvur-
duklarında, resmi evraklarda etnik 
kökenini ispatlayan diğer Bulgarlar-
la eşit muamele yapılmasını öneri-
yoruz. Çünkü Moldova ve Ukrayna 
topraklarında yaşayan Gagavuzların 
etnik kökeni tartışmasız Bulgar’ dır 
ve etnik kökeni Bulgar olmayan 
Gagavuz yoktur.”
Bilindiği gibi, Bulgaristan yasaları-
na göre, yurtdışında yaşayan Bulgar 

kökenlilere hızlı bir prosedürle Bul-
gar vatandaşlığı verilmektedir.
Bu “görüşü” bildiren İstişare Kuru-
lunda, Balkan Savaşından 2. Dünya 
Savaşına kadar Rodoplar’ da yaşa-
yan Pomakları çeşitli işkencelerle 
asimile eden “ Dostluk ‘ Vatan’ “( 
Drujba “Rodina”) örgütünü yeniden 
canlandıranlar arasında bulunan ve 
aynı örgütün eş başkanı olan eski DS 
ajanı, “tarihçi” Georgi Markov’un 
da olması, kararın ne kadar “bilim-
sel” ve “inandırıcı”olduğunu  öğ-
renmiş olduk.
Bilindiği gibi Bulgaristan’da yaşa-
yan Pomaklar, Makedonlar vs gibi 
topluluklar gibi, Türkler de 1984-
1989 yılları arasında “Bulgar kö-
kenli” ilan edilmişti.
Ancak ilgili İstişare Kurulunun son 
kararı, akıllara şu soruyu getirdi:
Bulgaristan’ da yaşayan Gagavuz-
ların asimile edildiği gibi,  “Avrupa 
Birliği pasaportu”  tuzağı ile, Bul-
garistan dışında yaşayan, Anadilleri 
temiz Türkçe Gagavuzlar da mı 
asimile edilmek isteniyor?

www.gagauzya.com www.gagauzya.com

Gagauzlar da “Bulgar asıllı”…

Seide ÖMER İstanbul’da
Mari Kız- Seide Ömer İstanbulda 
22 Nisan 2019 tarihinde  İstanbul Üve-
ristesi Edebiyat Fakultesinde Türk Kül-
türü Araşdırmalar klübünün düzenlediği 
“Türk Dünyası Müzik Şöleni” progra-
mında   Türk dünyasnın  türküleri ve 
dansları yer alıb.Programın ilk girişinde 
gelen konuklara  Gagauz Yeri hakkında 
geniş bilgi verilib ardından Azerbay-
canlı sanatçı İstanbul Univeristesininin 
İletişim fakultesinin Radyo Televizyon 

bölümünde yüksek lisans öğrencisi,aynı 
zamanda Bengü Türk Tv’de   “Azer-
baycan Rüzgarı “programının sunucusu 
olan Seide Ömer Gagauz  Yerini  Gaga-
uz dans gösterisi ile temsil edib.”Mari 
kız “Gagauz Türküsüne dans eden Sei-
de Ömer  büyük çoşkuyla alkışlanmış-
tır..Bizde Seide Ömer’in  Gagauz Yeri 
kültürünü  Türkiye ve Azerbyacan’da 
yaşatdığı için teşekkürümüz bildirir ona 
gelecek işlerinde başarılar diliyoruz.

kaynak Yesevi dergisi

“Gagauz Ana Dili  Günü” kutlandı
Moldova Cumhuriyeti Gagauz Özerk 
Yeri’nde “27 Nisan Gagauz Ana Dili 
Günü” çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Başkent Komrat’ta düzenlenen törene 
Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah 
ve İcra Komitesi temsilcileri ile çok sa-
yıda kişi katıldı.
Tören, çocukların Başkan Vlah ile Ga-
gauz milli marşını söylemesiyle başladı.
Başkan Vlah, açılış konuşmasında, Ga-
gauz dilinin korunmasının önemine işa-
ret ederek “Özel yere sahip olan Gagauz 
dilimiz, kültürümüz ve geleneklerimizle 
gurur duymalıyız.” dedi.
Etkinlik Gagauz şiir ve türkülerinin 
okunması ve yöresel halk oyunları gös-
terisinin ardından son buldu.

Gagauz dili 
günü, Gagauz 
papaz Mihail 
Çakir’in do-
ğum gününde 
kutlanıyor.
Gagauz Özerk 
Yeri’nin Çadır-
Lunga şehrinde 

1861’de doğan Çakir, Gagauzların 
milli kimliğinin oluşması ve güç-
lenmesinde önemli rol oynadı.
“Basarbyalı Gagauzların Ta-
rihi” adlı kitabının yazarı 
Çakir’in, Hıristiyan dini me-
tinlerini Gagauz diline çevirdi-
ği birçok kitabı bulunuyor.
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«Tında-rında» yada «Os-
karsız aktrisa»
«Tında-rında» laflardan 
sora onu hepsi tanıyêr. 
Bu laflardan taa anıl-
mış salt onun «Benim 
paalı krestniţacıım!». 
Natalya Kel – bir kız 
Kazayak küüyündän, an-
gısı İnstagramda kendi 
cümbüşlerinnän hergün 
binnärlän gagauzların can-
narını kazanêr.
Te nicä gülmemää, açan 
görersin, nicä gagauz ka-
rısı keskin sesinnän söleer: 
«Lenţa, bak mamuya!». Ya 
da işidersin, nicä bir sert 
mamu okuyêr uroklarını 
yapan kızını: «Sän kimin 
uşaa? Büüdüynän, papu-
şoy gidecän kazmaa!».
Natalya mardın 11-ndä 
1991-inci yılda bir çiftçi 
aylesindä duudu. Doku-
zuncu klastan sora Mosko-
vaya para kazanmaa gitti: 
«O zamannarda aylemin 
para durumu pek zordu. 
Bän dä, nicä coyu, gittim 

kazanca, ki aylemä yardım 
etmää».
Bakmayarak zorlukla-
ra, Kellerin aylesindä 
herbir zorluu cümbüşlän 
geçirärdilär. Nica blo-
ger kendisi notalêr: 
«Сümbüşlän yaşamaa taa 
kolay. Hem dä kara çizilär 
onunnan taa aydınnık 
benizdä olêrlar».
Geçän yaz Natalya Kel 
hem birkaç gagauz deli-
kannı eni İnstagram pro-
ektı açmaya karar verdilär. 
«@gadjal_tv» proektın 
temelinä gagauz cüm-
büşlerin ilerletmesi ko-
yuldu. Gençlär barabar 
sţenariyaları kurardılar, 
türlü cümbüşlü videolar 
çıkarardılar. 
«Ama bir-iki aydan sora 
biz annadık, ani çoku 
soruşlarda bir orta çıkı-
şa gelämeeriz, da bän bu 
proekttän çıktım. Yok nicä 
sölämeyim, ani «@gad-
jal_tv» bana açtı bu büük 
bloger yolunu», - dedi Na-
talya.
Bundan sora genç kız bir 
karara geldi - kendi «@
natali_cheli» proektını 
#oskarsızaktrisa heşteglan 
açmaa. 
Yakın bir dostunnan Mari-
annaylan (@maru_maru_) 
onnar eni sţenariyaları 
düşünmää hem videolar 
çıkarmaa başladılar. 
‘Kendi videolarımda bän 

gagauzların gerçeyini hem 
insanın taabiyetin öbür kara 
tarafını göstermää isteerim. 
Kendi fenalımıza cümbüşlän 
taa kolay bakmaa’, - notala-
dı N.Kel.
İsteeriz sölemää, ani onda 
bu pek islää olêr. Bu izlemek 
sayısından da belli olêr.
Bana hergün üzlärlan ga-
gauz yazêr, eni videolar 
gagauz dilindä isteerlär. 
Gagauz Erindä bulunarak 
ana topraamızdan video 
sorêrlar. İnanın, yabancı-
lıkta herbir videonun ya 
da patredin paayı üç katına 
paalı geler’,- söleer bloger.
 Ana topraana darsımak 
Natalyaya yabancı duy-
gu diil. Dokumentlerin 
beterinä 3 yıl ana-boba 
evinä gelämädi.
‘Açan ayam Kazayak kü-
yün kenarına bastı, geldi, ki 
burada diveç yokmuştum. 
Ama doz-dolay okadar 
hepsi canıma yakın bul-
dum, nicä küçüklüümdä. 
Gündän-günä canım taa 
az Moskovaya gitmää is-
teer’,- gözleri yaşlan dolu 
dedi Natalya.
Kendi iş plannarınnan ba-
rabar blog için da plannarı-
nı kurêr. Blogerın laflarına 
görä,  gagauz siiredicilerini 
taa çok meraklı hem ilginç 
videolar hem başka büük 
proektlar bekleer. 

Alla BÜÜK

K O S T YA

Б Е Ш А Л М А

КОСТЯ

ПЕРЕВОЗКА

ТУРЦИЯ МОЛДОВА
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İ D E F  İ s t a n b u l ’ d a
SARPER Radarı Anka-B Modern Türk Deniz Kuvetleri Tarihinin En 

Büyük Askeri Tatbikatını Denizkurdu 2019’da

Dünya atlasının her yerinde Türk izine 
rastlandığının kanıtlarından biridir Ga-
gauzlar. Müslüman değildirler - keşke 
olsalar-ama BOZKURT’TURLAR! 
 Karadeniz’in kuzeyine yüzyıllar önce 
göç eden, Oğuz boyundan gelen soydaş-
larımız Gagauz (Gök Oğuz) Türkleri, 
bugün Türklüğü hiçbir yerde görülme-
yen bir bağlılıkla yaşamaya çalışıyorlar. 
Yoğun çabalarıyla, güçlüklere ve baskı-
lara rağmen kurdukları özerk yönetim-
le Moldova’da kendi bayrakları altında 
yaşamak için çabalıyorlar. Ata yurtların-
dan ayrılmak, Slav etkisi altına girmek 
ve çok defa çeşitli baskılarla oyunlara 
maruz kalmak, onların öz değerlerine 
sıkı sıkıya bağlı kalmalarını sağlamış. 
Böylece, diğer Oğuz boylulardan ayrı-
lalı yüzlerce yıl geçmesine rağmen, hâlâ 
Oğuz Ata’nın boyuna layık olabilmek 
için, çevredeki çaşıtların 
(1) inadına Türk bilincini yaşıyor, ya-
şatıyorlar. Bütün Oğuzların atası olarak 
kabul edilen Oğuz Kağan‘ın adından 
hareketle, “Gök – Oğuz” adından tü-
reyerek oluştuğu düşünülen “Gagauz” 
adının kökeni hakkında farklı düşünce-
ler de vardır. Yapılan araştırmalar, Ga-
gauz Türkleri’nin Peçeneklerle çok ya-
kın ilgisi olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yaklaşık 11. yüzyılda Tuna’yı geçerek 
Balkanlar’a doğru göç eden Gagauzlar, 
daha sonra OrtodoksHristiyan olmuş-
lar, bir dönem Osmanlı hâkimiyetinde 
kaldıktan sonra 18 – 19. yüzyılda yay-
gınlaşan bağımsızlık hareketlerinden 
etkilenerek yeniden Tuna’ya doğru göç 
etmişlerdir. Sovyetler Birliği Gagauzla-
rın yerleşmesi için Tuna Nehri’nin çev-
resinde bir yer ayırmıştır. O dönemden 
beri bugün Komrat diye adlandırılan 
topraklarda yaşayan Gagauzlar, şu anda 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kuru-
lan Moldova 
Cumhuriyeti’ne bağlı “özerk” bir devlet 
olarak varlığını sürdürüyor. Bir “halk 
ayaklanması” biçiminde özerlik hakkı-
nı elde eden Gagauzlar‘ın kendi bay-
rakları, ulusal marşları, sınırlı yetkiler 
çerçevesinde yasama – yürütme – yar-
gı erklerinin toplandığı bir meclisleri  
(2) ve milletvekilleri bulunuyor. Her ne 
kadar Moldova Anayasası’nda belirle-
nen sınırlılıkları aşamasa da bu özerk 
devlet, kendi içinde düzeni sağlayabile-
cek güce sahip.
Bugün yaklaşık olarak 250.000 Gaga-
uz Türkü‘nün yaşadığı söyleniyor. Bu 
nüfusun hepsi Gagauzya’da yaşamı-
yor. Başta Moldova ve Ukrayna olmak 
üzere Rusya, Yunanistan, Bulgaristan 
ve Türkiye’de de Gagauzların yaşadığı 
biliniyor. Gagauzya (Gagavuzya) adı 
verilen özerk devletin yüzölçümü 1,832 
km2 civarında. Yüzölçümü bakımından 
pek büyük değil ve topraklar da pek ve-
rimli değil. Halkın gelir düzeyi orta sevi-
yede. Moldova Lirası (ML) geçerli para 
birimi olarak kullanılıyor. Kurak iklim 
ve verimsiz topraklar nedeniyle tarım 
pek yapılamıyor; fakat hayvancılık ve 
şarap üreticiliği ekonomide önemli yer 
tutuyor. Gagauzya’da yaşayan Türkler, 
milliyetlerine çok bağlı insanlar ve çoğu 
Türkiye Türkleri’ni oldukça seviyor.

Devamı gelecek sayıda

GAGAUZ BOZKURTLAR (GÖK OĞUZLAR)

TCG Anadolu Suya İndirildi

B i r  U ç a k  G e m i s i  B a t ı r a b i l i r i z

B i r  U ç a k  G e m i s i  B a t ı r a b i l i r i z

Z ı r h l ı  A m f i b i  H ü c u m  A r a c ı  Z A H A F ı r t ı n a  2  İ D E F ’ t e

SARPER Radarı Anka-B
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Müellif: KEMAL KARPAT

Bugün Moldova (Moldavya, eski adıyla Be-
sarabya) Cumhuriyeti’nin güneybatısı ile 
Ukrayna’nın batısında Prut nehri civarında 
yaşayan Gagauzlar hıristiyanlaşmış fakat 
kimliklerini yitirmemiş Türk boylarından 
biridir. Bunların önemli bir kısmı özerk sta-
tüye sahip oldukları Moldova’da yaşarlar. 
Buradaki merkezleri 15.000 nüfuslu Komrat 
kasabası olup nüfusları yirmi kadar köyde 
dağılmış yaklaşık 160.000 kişiden ibarettir. 
Ukrayna’da Odessa “oblası”nda yaşayan 
Gagauzlar’ın sayısı 60.000 kadardır; ancak 
bunlar hakkındaki bilgiler oldukça azdır. 
Romanya’da da nüfusları 2000-5000 kadar 
tahmin edilen bir Gagauz topluluğu vardır. 
Gagauzlar’ın tam sayısını tesbit etmekteki 
güçlük bir yandan asimilasyondan, öte yan-
dan nüfus sayımlarında Gagauzlar’ın ayrı bir 
etnik grup olarak tanınmamasından kaynak-
lanmaktadır. Eskiden Ruslar’ın, Ukraynalı-
ların, Bulgarlar’ın ve Romenler’in arasında 
yaşayan ve belirli bir sosyal ve eğitim sevi-
yesine ulaşmış olan Gagauz aydınları genel-
likle Gagauzluğu kabul etmezlerdi. Ayrıca 
nüfus sayımlarında, meselâ Orta Asya’da 
yaşayan Gagauzlar Bulgar olarak kaydedil-
mekte ve genellikle Slav sayılmaktaydı. Bu 
tutuma karşı millî benliği savunan itirazlar 
son yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır.
II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Moldo-
va sınırları Karadeniz’e kadar uzanmakta 
iken bütün Gagauzlar bir arada yaşıyordu. 
Stalin Besarabya’nın güneyini Ukrayna’ya 
verince Gagauzlar ikiye bölünmüş oldular. 
Gagauzlar’ın Besarabya’da yaşadıkları böl-
genin büyük bir bölümü eskiden Bucak adıy-
la bilinmekteydi. Bu bölge 1812’ye kadar 
Osmanlı idaresinde kalmıştır. Gagauzlar’ın 
önemli bir kısmı da halen Bulgaristan’ın 
doğusunda Varna, Kavarna ve Balçık şe-
hirlerinde ve civar köylerde yaşamaktadır. 
Bütün kaynakların ve bu sahada araştırma 
yapan bilginlerin Türk saymalarına karşı-
lık Bulgar hükümeti onları Türkleştirilmiş 
Bulgar olarak görmekte ısrar etmektedir. 
Bugün Bulgaristan’da Karadeniz sahilleri-
ne yakın 20-50.000 arasında Gagauz yaşa-
makta ve kendi dillerini konuşmaktadırlar. 
Moldova’nın başşehri Kişinau’da da (Kis-
hinev) 7-8000 Gagauz vardır. Bunun dışın-
da Orta Asya’da Aktubinsk, Semipalatinsk, 
Taşkent ve Fergana ile Kafkaslar’da ve hatta 
Güney Amerika’da Gagauzlar bulunmak-
tadır. Bunların sayılarını 20-40.000 olarak 
tahmin etmek mümkündür. Böylece dün-
yada mevcut Gagauz sayısı 300-400.000’e 
ulaşmaktadır. Gagauzlar’ın nüfus durumları 
ve hatta varlıkları hakkındaki bilgilerin bu 
kadar az ve sıhhatsiz olmasının ana sebebi, 
yakın zamanlara kadar ayrı etnik-millî bir 
topluluk olarak tanınmamış olmalarının yanı 
sıra içinde yaşadıkları Bulgar, Romen ve 
Rus-Ukraynalı topluluklarla aynı dini, yani 
Ortodoks Hıristiyanlığı paylaşmalarından 
kaynaklanmaktadır.
Çuvaşlar bir yana bırakılırsa Gagauzlar 
müslüman olmayan tek büyük Oğuz boyu-
dur. Tarihte çeşitli Türk kollarının, bu arada 
Kıpçaklar’ın ve Peçenekler’in büyük bir bö-
lümünün XIII. yüzyılda Katolikliği, küçük 
bir bölümünün de Ortodoks Hıristiyanlığı 
nasıl ve niçin kabul ettiği aşağı yukarı kesin-
likle bilinmektedir. Bunlar din değiştirdik-
ten bir süre sonra dillerini, etnik ve kavim 
kimliklerini de yitirmişlerdir. Buna karşılık 
Gagauzlar’ın, ilk yerleşim bölgeleri olan 
Karadeniz kıyılarında ve Dobruca’da 1770-
1810’lara kadar Osmanlı idaresinde Türkçe 
konuşarak müslüman gruplar arasında ya-
şamış olmalarına rağmen hıristiyan olarak 
kalmaları ve Slavlaşmadan bugüne kadar 
gelmeleri her bakımdan açıklanması güç bir 
konudur.        Devamı gelecek sayıda

G A G A U Z L A R
Balkanlar’ın kuzeydoğu kesiminde 
yaşayan hıristiyan Türk topluluğu.
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30 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihleri arasında, TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmiştir.
IDEF 2019 14’üncü Uluslararası Savunma Sa-
nayii Fuarı’nın açılış törenini Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN onurlandırmış ve IDEF 2019 Fu-
arının açılış kurdelesini Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı, Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Genelkurmay Baş-
kanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutan-
ları, Savunma Sanayii Başkanı, Jandarma Ge-
nel Komutanı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, 
TSKGV Genel Müdür Vekili ile yurt dışından 
Fuara resmi davetli olarak teşrif eden konuk Ba-
kanlar ile birlikte kesmiştir.
IDEF 2019 Fuarına 72 ülke ve 3 uluslararası 
kuruluştan 150 heyete mensup 588 heyet üyesi 
katılmıştır. Ülkelerinin savunma tedarikinden 
sorumlu heyet üyeleri arasında; 15 Bakan (Azer-
baycan, Burundi, Cibuti,  Gabon,  Guatemala, 
Gine, Gine Bissau, İtalya, Karadağ, Nijer, Pakis-
tan, Tanzanya, K.K.T.C., Uganda, Zambiya),
13 Genelkurmay Başkanı (Arnavutluk, Brezilya, 
Cibuti, Kamerun, Gambiya, Gürcistan, K.K.T.C., 
Katar, Kosova, Orta Afrika, Senegal, Tunus, Ür-
dün), 4 Genelkurmay Başkan Yardımcısı (Bela-
rus, Bosna Hersek, Kore, Kırgızistan),
1 Kara Kuvvetleri Komutanı (Umman),
2 Deniz Kuvvetleri Komutanı (Romanya, Ukrayna),
3 Hava Kuvvetleri Komutanı (Gana, Kuveyt, Malezya),
4 Sahil Güvenlik Komutanı (Bahreyn, Bangla-
deş, Endonezya, Pakistan),
15 Bakan Yardımcısı (Arnavutluk,  Angola, Azer-
baycan (3), Belarus, Çekya,  Endonezya,  Kaza-
kistan, Kore (2), Sırbistan, Türkmenistan, Uk-
rayna, Zimbabve), 13 Müsteşar veya eşidi (Bosna 
Hersek, Brezilya (2), Gabon, Gambiya, İtalya, 
K.K.T.C., Kuzey Makedonya, Pakistan, Ro-
manya, Slovenya, Ukrayna, NATO (Gen.Sek.
Yrd.)), 2 Emniyet Genel Müdürü (Kosova, Ka-
tar) bulunmaktadır. Savunma sanayiinin büyük 
firmaları kadar, savunma sanayiine mal ve hiz-
metleri ile katkı sağlayan küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin de imkân ve kabiliyetlerini Türkiye 
ve dünya alım heyetlerine tanıtabilecekleri en 
önemli platform olan IDEF 2019 Fuarına 53 ül-
keden 481’i yerli, 580’i yabancı, toplam 1.061 
firma / firma temsilcisi katılmıştır.

Fuarda ayrıca Millî Savunma Bakanlığı ve İçiş-
leri Bakanlığına bağlı birimlerce açılan stantlarda 
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Genel Kolluk Kuvvet-
leri envanterindeki silah ve malzemeler sergilen-
miş, Dz.K.K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığına ait 7 
gemi West Marina’da ziyarete açılmıştır.
IDEF 2019 Fuarında Millî Savunma Bakanlığı, 
Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlık-
ları, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Em-
niyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ko-
mutanlığından 29 makama görüşme ofisi açıl-
mıştır. Görüşme ofisi makamları, heyetler ve 
katılımcı firmalar arasında planlanan 4.026 gö-
rüşme / stant ziyaretinin yaklaşık 2.700’ü (% 
79’u) gerçekleşmiştir.
Fuar esnasında 98 imza töreni düzenlenmiştir. 
Fuarın 2’nci günü Millî Savunma Bakanlığı, 
3’üncü günü İçişleri Bakanlığı Tanıtım Günü 
etkinlikleri düzenlenmiştir.
Fuarın 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günleri Fuar alanı 
içinde tesis edilen Tedarikçiler Bölgesi’nde, büyük 
katılımcı firmaların Tedarik/Satın Alma/ARGE 
bölümlerinin yetkilileri ile küçük üreticiler bir 
araya getirilerek aralarındaki iş imkânlarının ge-
liştirilmesi sağlanmıştır. Fuarın 2, 3 ve 4’üncü 
günleri değişik güncel konularda dört Panel ve 
sekiz Sunum düzenlenmiştir. 
Fuarın 4’üncü günü Kariyer Günü düzenlen-
miş, üniversite öğrencileri ve yetişmiş insan 
gününün katılımcı firmaların insan kaynakları 
departmanlarının personeli ile temas kurması 
sağlanmıştır.
Fuarı yerli ve yabancı çok sayıda basın men-
subu takip etmiştir. Türkiye’nin önde gelen sa-
vunma dergileri IDEF özel sayısı yayımlamış, 
ekonomi dergileri ise IDEF Özel Eki ile piyasaya 
çıkmıştır. Fuar; heyetler, Millî Savunma Bakan-
lığı, İçişleri Bakanlığı ve diğer ilgili kurum/ku-
ruluşlardan gelen personel ile savunma sanayii 
ve güvenlik firmalarında çalışan personelin yanı 
sıra gaziler, şehit / gazi yakınları ve üniversite 
öğrencileri tarafından ziyaret edilmiştir.

IDEF 2021 15’inci Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarında görüşmek dileğiyle.

Gökouzlar Haber

I D E F   İ s t a n b u l  - 2 0 1 9 Gagauz Yeri Dünden Bugüne
Oya CANBAZOĞLU

Moldova Devleti’nin içe-
risinde Gagauz Yeri veya 
Gagauzya, Moldova‘nın 
güneyindeki Bucak bölge-
sinde bulunan ve halkının 
büyük çoğunluğu Orto-
doks Türklerden – Gaga-
uzlardan oluşan özerk böl-
ge. Başkentleri Komrat, Vulkaneşt ve Çadır 
Lunga dolayları (il, rayon) ile bu dolaylara 
bağlı 23 köyden oluşmaktadır.
Gagauzlar Ortodoks Mezhebine bağlıdırlar. 
Dünya’da Gagauzların tam sayısı 300 
000 civarındadır. Bulundukları coğrafya-
lar: Kuzeydoğu Bulgaristan’da (50 000), 
Romaniya’da (4 000), Ukrayna’da (40 000), 
Yunanistan’da (35 000), Kazakistan’da 
(1000), Rusya’da( 45 000), Türkiye’de (25 
000), Amerika’da ve Brezilya’da da Gaga-
uzlar yaşamaktadırlar.
Bu bölgede yaşayan diğer halklar ise Bulgar-
lar, Moldavanlar, Ruslar ve Ukraynalılar. 
Gagauz Yeri’nde yaşayanlar ise gerçek duru-
mun resmi rakamlardan farklı olduğunu belir-
tiyor. Gagauz Yeri’nde kalan Gagauz nüfusu-
nun yaklaşık 150 bin civarındadır.
Gagauzların tarihteki en büyük başkaldırıların-
dan biri olan 1906’daki bağımsızlık hareketinin 
sebebi de yine Ruslar. Rus İmparatorluğu, 20. 
yüzyılın başlarında toprak verdiği Gagauz hal-
kını Ruslaştırmaya kalkınca, Komrat’ta Gagauz 
Türkleri ayaklandı. Andrey Galaçtan ile Atma-
ca Pavlioğlu önderliğindeki Gagauzlar, Çiftçi-
ler Komitesi kurarak Rusyaİmparatorluğu’nun 
Ruslaştırma politikasına karşı direndi ve kendi 
Cumhuriyetlerini ilan etti. Ancak 1906 senesin-
de Gagauzların kurduğu Komrat Cumhuriye-
tinin ömrü bir ay bile sürmedi. İmparatorluk, 
Komrat’taki ayaklanmayı bastırarak bölge üze-
rindeki politikalarını uygulamayı devam ettirdi.
Bağımsızlık yerine özerklik
1990’lu yılların başlarında ise Gagauzlar 
ikinci kez bağımsız girişiminde bulundu. 
80’li yılların sonunda organize olan Gaga-
uzlar, 19 Ağustos 1990’da bağımsızlığını 
ilan etti. Ancak Kişinev, bu kararın anaya-
saya aykırı olduğunu beyan etti ve Gagauz 
Yeri’ne milliyetçi Moldovanlardan oluşan 
gönüllü birlikler gönderdi. Ülke iç savaşın 
eşiğine geldi, ancak o dönemde eski Sov-
yet coğrafyası üzerinde etkisini kaybetme-
meye çalışan Rusya duruma müdahale etti. 
Transdinyester’deki gibi kan dökülmedi, 
Gagauzya 1990-1994 seneleri arasında 
tanınmayan bir “bağımsız” devlet olarak 
varlığını sürdürdü. 1994’te Moldova parla-
mentosu, Gagauz Yeri Özel Hukuki Statüsü 
Kanununu kabul etti. Gagauzlar, özerkliği 
bağımsızlığa tercih etti. 1999 senesinde ya-
pılan idari reformların ardından Gagauzya 
İdari Özerk Bölgesi Moldova Anayasasına 
dahil edildi.
 Gagauzlar`ın göçü
Bazı kaynaklar Gagauzlar’ın Müslüman 
Osmanlı Devletinden kaçtığını söylerken 
bazıları da Rus-Türk savaşlarından dolayı 
Balkanlar’ı bıraktığını yazıyorlar. (2, 119). 
Besarabiya’ya ilk göçler 1780 yıllarında 
başlamıştır ve 1812 ye kadar devam et-
miştir. Şimdiki Moldova arazisine yerleşen 
Gagauzlar’a arazi sahipleri topraklarını iş-
letmek için vermiştir. Lakin bağımsızlığı 
seven Türk halkı baskıya dayanamayıp o 
toprak sahiplerinden kaçarak, bu günkü 
Gagauzya topraklarına yerleşirler. Bugün 
de Dizgince, Beşalma, Kopkuy, Çeşmeköy, 
Başköy(başküü), Tomay, Çadır, vb. köy 
ve kasabalarda yaşamaktadırlar. Zorluklar 
içinde yaşayan çilekeş bu halkın zengin in-
sanları da yok değildir. 1812 de Bükreş Ant-
laşmasına göre Gagauzlar’ın da bulunduğu 
Boğdan Beyliği (bugünkü Moldova) Rus 
İmparatorluğuna verilmiştir.
Dilleri
Gagauz yazı dili ise 1957 senesinde kurul-
muş. Eski Sovyetler Birliği‘nde yaşayan 
bütün halklar gibi Kiril alfabesini kullanan 
Gagauzlar, 1996 senesinde Latin alfabesine 
geçmiş ve Gagauzca yazı dili Türkçe baz 
alınarak modernize edilmiş. Şive özellikle-
rini yansıtan sesler için de Türkçede olma-
yan birkaç harf eklenmiştir.
1959 da Gagauz köy ve kasaba okulları 
Gagauzca öğrenimine geçti. Ama bu geçiş 
süreci ancak 2,5 yıl sürdü. 1961 de Gagauz-
ca eğitim yasak edildi ve bununla beraber, 
Gagauzca’yı ders olarak da müfredattan kal-
dırdılar.    Gelecek Sayıda Devam Edecek
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Sanatçının Arabadci Mihail İordanoviç’in 
OTOBİYOGRAFİSİ
Doğudu 1957 yılında  Komrat şehi-

rinde.
1969 yılında  - cumhuriyet ortaöğ-

retim özel sanat yatılı okulunda oku-
maya başladı
1976 yılında mezun oldu ve sanat atöl-

yesine alındı.
 1977-1979’da  Sovyet ordusunda as-

kerlik yaptı. Askerlikten sonra önceki 
işine sanat atolyesinde geri döndü.
1985’te Ukrayna Basım Enstitüsü’nde 

grafik fakültesini kazandı ve 1991 yı-
lında mezun oldu.
 1988’de Komrat Katedrali’nin açılış 

yılında restorasyonda yer alan sanatçı-
ların ekibine dahil edildi.
1989-1991’de, sanatçı F. Nabin ile bir-

likte Beşalma köyü’nde kilisenin du-
varlarının restorasyon çalışmalara ka-
tıldı.
1992’de Gagauzya Ulusal Sanatçılar 

Birliği’ne girdi.
1992’den 1995’e kadar Devlet TV ‘ 

de çalıştı
1996’da-uzman komite sekreteri ola-

rak işe alındı.
 90’lı yıllardan itibaren Gagauziya-

nın güzel sanatların ve kültürün popü-
lerleşmesinde aktif rol aldı.
İlk kişisel sergisi 1990 yılında ‘Ga-

gauz Halkı’ odasında düzenlendi.
1992’de - Kişinev’de Gagauz sanat-

çılarının sergisine katıldı.

1993’te-Tiraspol’da Gagauz sanatçı-
ların sergisine katıldı.
1994-2015’de Komrat’ta düzenlenen 

Gagauzya sanatçılarının sergilerine ka-
tıldı
1995’te İstambul’da düzenlenen Gaga-

uzya sanatçılarının sergisine katıldı
1996-1998 yıllarında Moldova sanatçılar’lan 

İstanbulda sanat sergilerine katıldı.
1998 yılında İzmirde düzenlenen Ga-

gauzya ve Moldova Cumhuriyetin sa-
natçılarının sergisine katılım. 
2000 yılında  - “Türk Dünyası Sanatçı-

ları” Uluslararası Kültür Sempozyumu’na 
katılım. Isparta, Ankara (Türkiye) 
2004 - 2007 yıllarında - Gagauzya Sa-

natçılar Birliği’nin Comrat’ta düzenle-
diği Uluslararası Sanat Sempozyumu 
katılımcısı.
2008 yılında - Uluslararası sanatçı 

sempozyumu katılımcısı. Koblevo 
(Ukrayna).
 2009 yılında - Bender kentinde ga-

gauz sanatçılarının sergisine katılım. 
2010 yılında AGİT ofisinde Kişinev 

şehirınde kişisel resim sergisi düzen-
lendi.
 2010 yılında Komrat şehirinde Ata-

türk Kütüphanesinde kişisel sergi dü-
zenlendi.
2011 yılında Odessa’da Sanat Müzesi’nde 

Gagauzya sanatçılarının sergisine ka-
tılım.. 
2012-2017 yıllarında bölgesel ve cum-

huriyet sergilerine katılım. 
2017 yılında Mihail Çakir  madalya-

sını aldı
2019 TÜRKSOY Diplomasını aldı
Ve başka farklı diplomaları, teşekkür 

mektupları kişisel ve ortak sanat sergi-
lerine katıldığınız için teşekkür aldı
 Sanatçı Arabadci Mihail’ın çalışma-

ları Moldova C. Gagauzya, ,Ukrayna, 
Rusya, Türkiye, Almanya.koleksiyon-
larda bulunyorlar.

Mihail  ARABACI RESSAM R a f e t   U L U T Ü R K
Bugünkü konumuz: “DÜN-

DEN BUGÜNE BALKANLAR-
DA VE BULGARİSTAN’DA 

GAGAUZ TÜRKLERİ”
  Bilirsiniz tarihçiler tarih yazıp 
anlatır, edebiyatçılar şiir dizer 
okur, biz dernekçiler ise, hele son 
zamanlarda, haddimizi aşarak, 
sanki SİYASETE gönül verdik.
BULTÜRK yönetimi olarak si-
yaseti hep, soydaşlarımız ve 
Bulgaristan’da kalan kardeşle-
rimiz açısından, barış ve huzur 
açısından anlatmaya çalıştık.
  34 ülkeden Türkleri tek çatı 
altında buluşturan, Dünya Türk 
Gençlik Birliği etkinliklerine ka-
tıldığımda birkaç defa Gagavuz 
Yerine, Kıpçak köyüne, 6 Ocak 
1906’da kurulan Gagauz Devle-
tinin başkenti KOMRAT’ a git-
tim, devlet ve hükümet yönetimi 
yetkilileri, milletvekilleriyle gö-
rüştüm, etkinliklerine katıldım. 
Mitinglerinde hep Türkçe ko-
nuştular. Türkçe şarkı türkü söy-
lediler. Gagauz kardeşlerimizin 
evlerinde kaldım, ev dilleri de 
Türkçe, dostluklar kurdum, o sı-
cak yürekli, alçakgönüllü insan-
lara sizin selamlarınızı ilettim.
  Gagauzlar, Türkçe konuşan dev 
bir dünyada, küçücük ama çok 
önemli bir inci, bir çağlayan, şı-
rıltısı gönül okşayan bir mucize-
dir. Bilmem farkında mısınız, biz 
Türkler yeni bir sürecin içindeyiz. 
Birçok yerde, Gagavuz Yeri de 
bu arada, köklerimize dönüyoruz. 
Kendimizi, benliğimizi, soy kim-
liğimizi arıyoruz. Bunları buldu-
ğumuzda bir çatı altına toplamak 
ve bir daha asla dağılmamak üze-
re birleşmeye çalışıyoruz.
  Macaristan, Bugac’ta geçen haf-
ta Hun-Türk Kurultayı başladı. 
Bu büyük bir meydan kurultayı 
oldu. 180 bin katılımcı, 27 Türk 
boyunun 10 soy kimliğini simge-
leye bayrak altında toplandı.
  Bugün burada konuşurken şah-
sen benim için Gagauz kavmi-
nin Selçuk Bayrağı,  Hunların, 
Oğuzların, Büyük Selçukluların, 
Avşarların, Akkoyunluların, Kıp-
çakların, Peçenek veya Kırgız-
ların, Osmanlı Türklerinin soy 
kökü Kayı Boyu simgeli bayrak 
altında mı çadır kurdukları hiç 
önemli değildir. Önemli olan 
tarih boyu Avrupa’yı titreten o 
dev Türk kimliğinden ayrılmaz, 
kopmaz bir parça olmalarıdır. 
Önemli olan Bizans başkenti sur-
larını 2 defa zorlayan Atila’nın 
bir devamı olan ve Fatih Sultan 
Mehmet’in zaferlerinden olmak-
tır. Macar Ovasında dalgalanan 
Hun-Atila bayrakları arasında 
biri dikkatimi çekti.
 Volga–Dnepır ırmakları ara-
sında (Azak Denizi ile Karade-
niz arasındaki düzlüğe) Büyük 
Bulgar Devleti kuran, bundan 
1370 yıl önce ölen, bir kabri 
Ukrayna’da, biri de Deliorman, 
Balpınar’da (Kubrat kasabasında 
bulunan) Bulgar Hanı Kubrat’ın 
Mezar Taşındaki simge Kayı 
Boyu, yani Osmanlı Türk sim-
gesidir ve geçen hafta Macar 
ovasında Han Atila bayrağından 
sonra ikinci yerde dalgalanma-
sı çok önemlidir. Bu cümleden 
olmak üzere, bizim için, bir de 
şu ayrıntı çok önemlidir. Han 
Kubrat’ın oğlu ve aynı zamanda 
Han Atilla’nın 9.Kuşak torunu 
olan Han Asparuh’un da Tuna’yı 
geçip Bulgaristan’a ayak bastı-
ğında başının üstünde dalgalanan 
bayraktaki simgenin de aynıydı.    

Hatırlatmak amacıyla söylüyo-
rum: Bu simge, iki yanında birer 
çizgi, ortasında çatal, bugünkü 
İYİ Parti ve Bulgaristan’da da 
Bulgar ırkçıların kullandıkları 
semboldür.
  Konumuza dönelim. Merkezi 
Avrupa’nın Macar-Bugac Ova-
sına Atilla’nın Bayrağı bundan 
1600 (bin altı yüz) yıl önce, 
V.Asırda dikilmişti. O zaman Av-
rupa ve Asya tek İmparatorlukta, 
tek bayrak altında birleşmişti.
  Geçen hafta Asya’dan gelen 300 
atlı ve 500 okçu bu tarihi olayı 
180 bin kişi önünde canlandırdı. 
Avrupa tarihi zengin kıtadır. 100 
yıl, 30 yıl, 7 yıl, Birinci ve İkinci 
Dünya Savaşları yaşadı. Viyana, 
Waterloo, Stalingrat Savaşları 
hep bu kıtada olmuştur.
  Fakat Atila’dan sonra Avru-
pa halkları 180 bin kişiyi bir 
meydanda görmemiş, yer ve 
göğün böyle coştuğuna tanık 
olmamıştır. Bu kurultayda, biz 
Bulgaristan Türklerini Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) temsil ederken, Gagauz 
kardeşlerimiz de kendi heyet-
leriyle katıldılar. Aktüel olay, 
bizim çalışmalarımızda bir ufuk 
olan, Büyük Davamızın – Dünya 
Türklerini Birleştirme Davamı-
zın yeni bir adım atmış olması-
dır. BULTÜRK, soydaşlarımızı 
ve Bulgaristan Türklerini bu 
defa da temsil ederken, yeni bu 
örgütlü etkileşimde sesini du-
yurmuş oldu. Gagavuz devletin-
den gençleri de katıldılar. Bizim 
TURAN ülkümüzü, Sayın Bilal 
ERDOĞAN yönetiminde her 
yıl İstanbul’da düzenlenen Türk 
Dünyası ETNOSPOR Kültür et-
kinliklerinde izleme imkânı bul-
duğunuzu umuyorum.
 GAGAVUZLAR bizim kader 
kardeşlerimizdir. Bulgaristan’da 
onlara Varna, Şumnu, Balçık ve 
Kavarna’da rastlayabilirsiniz. 
1980’lerde yüreklenen, Dobruca 
ve Deliorman köy ve kentlerinde 
kızışan, Bulgaristan Türklerinin 
Türk Kimliği mücadelesinde 
Gagavuz kardeşlerimizin de yer 
aldığını biliyorum.
  GAGAVUZ SÖĞÜTÇÜK  
köyü, Bulgarcası Bılgarevo, 
Bulgaristan’da Gagavuzlarının 
BAŞKENTİDİR. Sayılarına ge-
lince. Bizde rakamları yazmak 
Bulgar’ın elindedir.  Her kaynak 
farklı veriyor. 20 binden 35 bine 
kadar giderken, 2001’de yapılan 
sayımda, Bulgaristan’da  “540 
Gagauz yaşıyor” dediler. Bu ista-
tistik oyunları bize geçmez.
  Tabii ki, korku içinde yaşayan 
Gagauz kardeşlerimiz başımıza 
bir şey gelmesin endişesiyle ken-
dilerini BULGAR yazdırıyorlar. 
  Ne var ki, sayıları gide-
rek artıyor. Bana soran olsa, 
Bulgaristan’da en az 540 Gaga-
uzov isimli kardeşim var, derim. 
Başkent Komrat’a geçiyorum.
Gidip gördüğüm Gagavuz Yeri’ 
nde 3 şehir ve 28 köy var.
  Başkent Komrat’ta 24 bin nüfus 
yaşıyor. Çadır-Lunga Şehrinde 
20 bin ve Vulganeşti şehrinde 15 
bin nüfus var. 

  Gagauz Meclisinde 34 milletve-
kili görev alıyor. 2014 seçimlerin-
de biz tüm engellemelere rağmen 
Sofya meclisine 38 milletvekili 
göndermiştik, BULGARİSTAN 
TÜRKLERİ KÜLTÜREL OTO-
NOMİSİ ilan edemedik. Fakat 
Gagauzlar 1990’dan sonra bir iki 
atılımda GAGAUZ DEVLETİ 
kurdular. Batı Karadeniz kıyı-
larında Hıristiyan ve Müslüman 
Dünya içine sıkışmış Gagavuzlar 
adlı önemli bir soy, bir menşe 
yaşadığı 19. Yüzyılın ikinci ya-
rısında keşfedildikten sonra, bü-
yük ilgi gördü.
  Özerklik istiyoruz! Sloganı ilk 
defa 1990’da yükseldi.
Tüm bilim adamları, kazan dolu-
su altın arar gibi, GAGAUZ ko-
nusunu eşmeye başladılar. Kısa 
bir sürede birçok doktor, doçent, 
kıdemli Gagauz uzmanı, Profe-
sörler çıktı.  Onların yazdıkları 
cilt cilt kitapları sıksak içinden 
şu 3 ana tez çıkar:
  Gagavuzlar, 
  Türkleşmiş Bulgarlardır.
Gagauzlar, Ortaçağ Türk kavim-
lerinden oluşmuş bir Türk toplu-
luğudur. Burada araştırmacıların 
birkaç alt tezi vardır.
a)Gagavuzlar Proto-bulgarlardır.
b) Gagauzlar, kumandır.
c) Gagauzlar, Selçuk Türkleridir.
d) Gagauzlar, Oğuz Türkleridir.
e) Gagauzlar, yukarıda adı geçen ka-
vimlerin şu ya da bu şekilde karışmış 
olan bir topluluğudur.
Gagavuzlar, Yunan kökenlidir.
  Önemle şunu söylemek istiyo-
rum, 1957’de Moskova, kendi 
alfabeleri olmayan Gagauzlara 
4 harf ekleyerek Kiril Alfabesini 
dayatmıştı. 12 Kasım 1989’da 
özerkliği ilan eden, Ağustos 
1990’da ise Bağımsız Gagauz 
Cumhuriyetini ilan etti. Gaga-
uzlar 1990-1994 yılları arasında 
özerk bir cumhuriyet iken ba-
ğımsızlıklarını koruyamamış, 
Moldova toprakları içinde “Ga-
gauz Yeri Özerk Bölgesi” olarak 
adlandırılmıştır.
  Bağımsızlığı elde eder etmez, 
10 Ocak 1993’te Gagauz Özerk 
Cumhuriyeti Parlamentosu Kiril 
Alfabesinin Gagauz diline uygun 
olmadığı gerekçesiyle Latin Al-
fabesine geçme kararı aldı, Ga-
gauz okullarında resmen Latin 
Alfabesinde eğitime geçildi. Biz 
bunu yapamadık. HÖH partisi 2 
defa hükümet ortağı oldu fakat 
hak ve özgürlük, Türk kimli-
ği davamıza ihanet çizgisinden 
ödün vermedi, caymadı.
  Gagavuzlar da büyük soykı-
rım yaşadılar.
  Geçen yüzyılın başında açlık 
çektiler. 1918’de Romanya’ya 
bağlandılar. Geçim sıkıntısından 
Özbekistan, Osetya ve Kabardın 
Balkar bölgesine ve hatta Arjan-
tin ve Brezilya gibi Latin Ame-
rika ülkelerine göç ettiler, Ga-
gavuz Türkçelerini konuşamaz 
duruma geldiler, geleneklerinden 
ödün verdiler. Demek istediğim 
bizim başımıza gelenlerin hepsi 
onların da başına geldi.
  Ne var ki yılmadılar. Anadil 
kavgasında başı çeken öğret-
menler oldu. Köylerde öğretmen 
seminerleri açarak halkı aydın-
lattılar. Biz bunu yapamadık. 
Öğretmenlerimiz, hocalarımız 
göç kafilelerinin hep başında 
yer aldı, emekli olunca da pişti 
ve kağıt oynamaya koyuldular. 
Köyüne dönüp aydınlık ocakla-
rına kıvılcım davasını üslenmek 
istemiyorlar.
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İstanbul’un hava yolcusu 4 ayda 31 milyonu aştı

İstanbul Havalimanı, dört aylık dönemde iç hatta 
1 milyon 200 bin 705, dış hatta 3 milyon 529 
bin 435 yolcuyu ağırladı.
Böylece İstanbul’daki tüm havalimanlarından, 
bu yılın ocak, şubat, mart ve nisan aylarında 
geliş-gidiş yapan yolcu sayısı 31 milyon 803 
bin 92 olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dö-
neminde İstanbul’daki havalimanlarını kulla-
nan yolcu sayısı 32 milyon 292 bin 492 ola-
rak belirtilmişti.

SABİHA GÖKÇEN’DE HAVA TRAFİĞİ 73 
BİNİ GEÇTİ
Bu yılın ocak-şubat-mart-nisan aylarında, Ata-
türk Havalimanı’ndan 115 bin 435 geliş ve gi-
diş seferi icra edildi.

İç hatta 31 bin 282, dış hatta 84 bin 153 se-
fer bu havalimanından düzenlendi.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 
yılın 4 ayında yapılan sefer sayısı iç hat-
larda 43 bin 206, dış hatlarda 30 bin 268 
olarak kayıtlara yansıdı. Bu havalimanında, 
ocak-nisan döneminde 73 bin 474 sefer icra 
edildi. İstanbul Havalimanı’nda, bu yılın 
ilk dört ayında, iç hatta 8 bin 57, dış hatta 
21 bin 435 olmak üzere toplam 29 bin 492 
uçuş icra edildi.
Böylece, megakentteki havalimanlarından 
2019’un aynı döneminde 218 bin 401 uça-
ğın iniş ve kalkış yaptığı hesaplandı. Geçen 
yılın ocak-nisan döneminde İstanbul’dan 
icra edilen sefer sayısı 220 bin 775 olarak 
hesaplanmıştı.

Bulgaristan gagauzları
( D i l  v e  K ü l t ü r  A r a ş t ı r m a l a r ı n ı n  D u r u m u ) 

Prof. Dr. Hayriye 
Y E N İ S O Y

Özet
Bu yazıda; Bulgaris-
tan ’da yaşayan Ga-
gavuzlardan söz edile-
cektir. Bulgaristan’da 
yaşamakta olan Ga-

gavuzların nüfus dağılımları, Gagavuz adının 
etimolojik anlamı, Gagavuzların kökenleri 
belirtilmektedir. Ayrıca; Gagavuz araştırma-
larındaki önemli gelişmeler, onların dili ve 
kültürü de yazıda belirtilmektedir.
Giriş
Türk dili Bulgaristan’da birkaç azınlık toplu-
luğu tarafından konuşulmaktadır.
Gagavuzlar da Türkçe konuşan bir topluluk-
tur. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında ve XIX. 
yüzyılın başlarında Gagavuzlardan kitleler 
hâlinde Besarabya’ya göç edenler olmuş, 
kalanlar da günümüzde yoğun olarak Kuzey-
doğu Bulgaristan’da yaşamaktadır. Gagavuz 
göçlerinin sebepleri çok defa tartışılmıştır. 
Birtakım araştırmacılar, söz konusu göçle-
rin Rusya’nın teşvikiyle gerçekleşmiş oldu-
ğunu vurgulayarak şöyle yazıyorlar: Ruslar 
Besarabya’yı yabancı milletlerle doldurmak 
istiyordu. Bu bölgede Romanya ve Osmanlı 
Devleti’ne karşı bir tampon bölge oluşturma-
yı amaçlıyorlardı. Bundan dolayı da Bucak 
Müslüman Tatarlarını kovdu, bunların yerine 
Gagavuzları ve Bulgarları yerleştirdi.
BULGARİSTAN’DA YAŞAMAKTA 
OLAN GAGAVUZ NÜFUS
Bulgaristan’da hâlen ne kadar Gagavuz’un 
yaşamakta olduğuna dair herhangi bir bilgi 
yayımlanmış değildir. Bulgar nüfus istatis-
tikleri Gagavuzları Bulgar hanesine kaydet-
tikleri için bu topluluğun sayısını öğrenmek 
imkânsızdır. Geçmiş dönemler hakkında da 
şimdilik sağlıklı bilgiye ulaşılmış denilemez. 
Osmanlıların Gagavuzları ayrı bir topluluk 
olarak göstermeyip Hristiyan nüfus içinde 
sayması da Gagavuz araştırmalarını bir hay-
li zorlaştırmaktadır. O dönemlerde nüfus sa-
yımlarında milliyet prensibi değil, din prensi-
bi hüküm sürüyordu. Doksanüç (1877/78)
Savaşı’ndan sonra yeni bir Bulgar Prensli-
ği kurulur ve milliyet belirtisine göre nüfus 
sayımlarına geçilir. 1879 tarihinden itibaren 
de söz konusu topluluk önce Türk (Osman-
lı Türk’ü), sonra Gagavuz, daha sonraları da 
Bulgar olarak adlandırılır. Örneğin, 1879-
1910 yılları arası dönemde Bulgaristan’da 
yerleşim yerlerine ilişkin bir listede nüfus 
sayımları hakkında da bilgi verilmiş ve Ga-
gavuzlar baştan Türk (Osmanlı Türk’ü), daha 
sonraki sayımlarda Gagavuz olarak yazılmış-
tır:
Kavarna’ya bağlı Gâvur Söğütçük köyü (1942’den 
beri Bılgarevo adıyla bilinir)
Gagavuzları 1880, 1887, 1892 yılları sayımların-
da Türk (Osmanlı Türkü); 1900,
1905 ve 1910 sayımlarında ise Gagavuz olarak 
gösterilmiştir. Zamanla bu topluluğun Bulgar hal-
kının bir parçası olduğu görüşü ortaya atılmış ve o 
günden bu güne tüm sayımlarda Bulgar hanesine 
kayıtları yapılmaktadır.
BULGARCA SÖZLÜKLERDE 
GAGAVUZ ADI
Sık sık başvurulan kaynaklar arasında kuş-
kusuz, türlü sözlükler de bulunmaktadır. Ge-
nelde uzmanlarca hazırlanmış Bulgarcanın 
sözlüklerinde de Gagavuz adına şöyle açıkla-
malar buluyoruz:

KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF 
CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ
Çağdaş Bulgar Yazı Dilinin Sözlüğü (1955 y. 
baskısı): Gagavuz, Türkçe (Osmanlı Türkçesi-H. 
S. Y.) konuşan, dini ise Hristiyan olan, Bulgaris-
tan ve Besarabya ahalisinden (bir) şahıs.
Bulgar Ansiklopedisi (1974 y. baskısı): 
Romanya ve Moldavya Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti ve Ukrayna Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyeti’nde yaşayan bir ahali.
Sayıları 130 000 dolayındadır ve Gagavuzca konu-
şurlar). Bulgaristan’da da sayıları (1934 y.) 2786’dır, 
Varna ve Şumnu illerinde yaşamaktadırlar.
Bulgarca Sözlük (1981 y. baskısı). Kuzey-
doğu Bulgaristan, Romanya, Moldavya 
Sosyalist Cumhuriyeti ve Ukrayna Sosyalist 

Cumhuriyeti’nin sayısı az olan ahalisinden, 
Türkçeye (Osmanlı Türkçesine-H. S. Y.) 
yakın bir dil konuşan ve Hristiyan mezhe-
binden olan bir kişi. Bulgarcanın Etimolojik 
Sözlüğü (1986 y. baskısı): Varna bölgesi ve 
Romanya’nın doğu bölgelerinden Hristiyan 
Türk (Osmanlı Türkü değil, Türk halk ya da 
topluluklarından Hristiyan Türk- H. S. Y.) 
-‘kök-uz’dan oluşmuş ihtimali vardır.
Bulgarcanın Açıklamalı Sözlüğü (2001 y. 
baskısı): Genelde Kuzeydoğu Bulgaristan’da 
yaşayan, Hristiyan mezhebinden olan, Bul-
gar halkının Türk dilli (Osmanlı Türkü de-
ğil, Türk halk ya da topluluklarından birinin 
dili-H. S. Y.) küçük bir grubudurlar.
Tarih Ansiklopedisi. Bulgaristan (2003 y. baskısı): 
Bulgar halkının Türk dilli (yani Türk dillerinden her-
hangi birini ya da şivesini konuşan-H. S. Y.), önemsiz,

KÜLTÜR EVRENİ - UNIVERSE OF 
CULTURE - ВСЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРЫ
pek küçük bir grubudurlar. Bunun kalıntıları 
bugün Varna ve Şumnu bölgesinde yaşamak-
tadır. K. İreçek’e göre bunlar Kumanların to-
runlarıdır. Şkorpil kardeşler ise Asparuh Pro-
tobulgarlarının bir kısmı olduklarını söylerler. 
Bulgar Müslümanlarından (Pomaklardan-H. 
S. Y.) farklı olarak, Gagavuzlar yabancı bir 
dil (Gagavuzca) konuşurlar, fakat Hristiyan 
mezhebindendirler.
Görüldüğü gibi, Gagavuzlar Doksanüç 
(1877/78) Savaşı’ndan bu yana Bulgarların 
hazırlamış oldukları sözlüklerde devamlı yer 
almış ve değişik dönemlerde bunlar Türk 
(Osmanlı Türkü), Gagavuz, Türk halk ve 
topluluklarından bir grup, daha sonraları da 
Bulgar olarak adlandırılmışlardır.
GAGAVUZLARIN KÖKENİ VE ADI
XIX. yüzyıla kadar Gagavuzlarla ilgili her-
hangi bir tarihî, arkeolojik ve başka kaynak-
lar bulunmadığından, bu halkın etnik kökeni 
sorunu bilim çevrelerinde tartışma konusu 
olmuş ve yapılan araştırmalarda da inandırı-
cı olmayan bazı bilgiler verilmiştir.
Gagavuzların kökeni meselesi Gagavuz 
adının etimolojisiyle birlikte ele alınmış ve 
türlü teoriler oluşturulmuştur. Bulgar araştır-
macılar da bu teorileri ya desteklemişler ya 
da farklı görüşlerde kalmışlardır:
Gagavuzların Peçenek, Kuman veya Oğuz 
oldukları teorisini genel itibarıyla doğru bu-
lanlardan biri Atanas Manov’dur. 
Gagavuzların Selçuklu Türklerinden olduk-
larını destekleyen Georgi Balasçev, bunların 
İkinci İzzeddin Keykâvus kabilelerinin to-
runları olduklarını, adlarını da ‘Keykâvus’tan 
aldıklarını vurguluyor.
Gagavuzların Bulgar kökenli oldukları görüşünü 
savunan Bulgarların sayısı daha fazladır ve şöyle 
açıklamalar yapıyorlar: Gagavuzlar Bulgar kö-
kenlidir. Osmanlı Türklerinin baskı ve zulmü al-
tında dillerini değiştirmek zorunda kalmışlardır.
Vasil Marinov ise bugün Kuzeydoğu 
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve Ga-
gavuzların Türk olmadıklarını, Osmanlı 
Türklerinin Kuzeydoğu Bulgaristan’ı kendi 
egemenlikleri altına aldıktan sonra yerli Bul-
gar nüfusun bir kısmını yok ettiklerini, bir 
kısmını sürdüklerini, geri kalanları da zorla 
Türkleştirdiklerini iddia ediyor.
Son yıllarda yayımlanan bir kitapta da Gaga-
vuzların Bulgar halkının bir ulusu Gagavuz 
kökenliydi, deneyimli bir filologdu. 
Bundan birkaç yıl sonra da Sofya Üniver-
sitesi Türkoloji Bölümümüz Güneydoğu 
Bulgaristan’ın Yambol (Yan-Bolu) dolayla-
rında bulunan az sayıda Gagavuz köylerini 
ziyaret etti, buradaki Gagavuzlardan dil ve 
kültür malzemesi topladı. Böylelikle tüm 
Bulgaristan Gagavuz yerleşim yerleri araş-
tırma kapsamına alınmış oldu.
Bilimler Akademisinin düzenlemiş olduğu 
ekspedisyona katılan genç Türkologlar Deli-
orman köylerinden ve Varna şehrinden baş-
layarak Vinitsa (Kestriç)
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ht tps : / /www.bab i l . com/
mihail-cakirin-gagauzca-
turkce-rumence-sozlugu-
kitabi-bulent-hunerli
Bir dilin yaşatılması ve 
kullanılması için ilk sırada 
söz varlığının ortaya ko-
nulması gerekir. Özellik-
le başka bir siyasi oluşum 
altında yaşayan topluluklar 
için bu durum son derece 
önemlidir. Böyle bir çalış-
ma hem yaşadıkları top-
lumla adaptasyonu sağla-
mada yardımcı olacak hem 
de dilin söz varlığını kayıt 
altına alacaktır. Besarab-
ya Gagauzlarında bunu ilk 
fark eden kişi bir din adamı 
olan Mihail Çakir’dir. O, 
millî kimlikle dil arasında-
ki bağlantıyı kurmuş olma-
lı ki yazdığı Besarabiyalı 
Gagauzların İstoriyası’nda 
özellikle bu konu üzerine 

eğilmiştir. Gagauzların Türk kökenli bir halk olduğunu üstüne basa basa be-
lirtmiştir. Çakir’in diğer bir özelliği de ana dilde ibadet yapmayı kolaylaştır-
ma amacıyla Gagauzlar için anlaşılmaz olan Rumence ve Rusça din kitapla-
rını Gagauzcaya çevirmesidir. Çünkü bu metinlerin - Moşkov’un da belirttiği 
üzere - Gagauzlar için bir karşılığı yoktu. Oradaki sözler anlaşılamamaktay-
dı. Bu anlamda Çakir, günümüzde de çeşitli boyutlarda tartışılan ana dilde 
ibadet meselesini o dönemde çözmeye çalışmıştır.
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Moldova’yı  Gagauzyayı ve Ga-
gauzları  daha iyi tanımak için

Erdoğan aslıyücenin yaz-
dığı 4 KITA 8 ÜLKE  kita-
bını  okuyun okutunuz.

Hoca Ahmet yesevi yayınlarından 
çıkan  bu kitap Sudandan ,Taylanda 
Moldovadan Gagauzyaya kadar 8 
ülkeye sizleri  götürüyor.  

İsteklerinizi  YESEVİ 
YAYINCILIK 0212-638-50-12  
e E.posta  yesevidergisi@gmail.com 

adresinden temin edebilirsiniz
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Kaynak: Marginalıya.bg – Bulgaristan
Konu: Birinci Bulgar Anayasası’nın 
kabul edilmesinin 140. Yıldönümü.
15 Nisan 2019 tarihinde Veliko Tırnova ken-
tinde ilk Bulgar Anayasası’nın 140. Yıldönümü 
kutlamaları düzenlendi.
Tarihçi Stefan Deçev, “Tarihten Notlar”  bölü-
münde güncel, aktüel ve devam eden konuları, 
onların kahramanlarını da konuya katarak işle-
yen bir yazarımızdır. Bu yazısında, o 140. Yıl-
dönümünü andığımız Tırnova  Anayasası’nın 
bazı çok özel problemlerini ele alıyor. O, ana-
yasayı uluslararası planda ve gerçek bir derin-
likte irdelemeye çalışıyor. Anayasa’nın tarihi 
birçok konuyla iç içedir, kültürel transferlerle 
bağlıdır, birçok fikir, ideoloji ve kurum,  ev or-
tamında ahenk bulmasına uğraşılmış, biçimsel 
değişiklikler aranmış, bilinçli seçim yapılarak 
Bulgar ortamına uydurulmuştur. 
Bir süre önce, “Kültürde Reform” hareketinin 
davetlisi olarak bir yazı yazarak, sivil yurtse-
verliğe ve anayasaya dayanan, yeni tarih öykü-
sünün nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalış-
tım. Bu yazımda, “ulusal tarihimiz” ile ilgili 
şimdiye kadar geçerli olan anlayışa son veril-
mesi; Orta Çağ devletlerinin Orta Çağda bıra-
kılması; etnik sorunların ve millet oluşumun 
başka bir açıdan ele alınması; “ulusal tarihi” bi-
çimlendirip onu çarpıtan bir ideoloji oluşturan, 
karmaşık kültürel keşmekeşe ışık tutulması; ül-
kemizdeki azınlıkların ve diğer etnik, din, dil, 
kültür v.b. topluluklarının hepsinin “tarihinin” 
dinlenmesi, değerlendirilmesi ve bunlara tarih 
eserlerinde yer verilmesi gerektiğine işaret et-
miştim. Bulgar tarihi, yıllardan beri kendi ens-
titülerinde bu değerlere tamı tamına ters olan 
değerler topladığından dolayı, aslında “ente-
lektüel bozuntusu sürgünden başka bir şey 
olmayan”, “utanç veren” kokuşmuş bir hic-
viyeden başka bir şey de olmayan “profesyo-
nel çevreler” beklenen karalamalarını gecik-
meden yarattıla… 
Ben bu yazımda, fikirlerimin kötü niyetle kul-
lanılması deneyimine ve aynı zamanda belirli 
bir zaman önce Mariya Todorova ve Diana 
Mişkova tarafından öne sürülen bazı fikirlere 
değinmek istiyorum. Doç. Valeri Kolev şun-
ları yazmıştı:
“Bundan 10 yıldan daha uzun bir zaman kesimi 
öncesi, Doktor Honaris Causa ile ödüllendiril-
mesi vesilesiyle düzenlenen akademik törende 
yaptığı konuşmasında Prof. Mariya Todorova 
esaslı kaynaklara dayanarak, Bulgaristan’ın 
“Avrupa”dan manevi açıdan ve Büyük Fransız 
Devrimi görüşlerini benimsemede geri kaldığı 
iddiasını “Payisiy Hilendarski bu devrimden 
önce vardı” sözleriyle tuzla buz etmişti.”
Bu konuda yazıma nereden başlamam gerek-
tiğini düşünüyorum. Bu konuşma yapılırken 
ben de orada bulundum. Ve bu, öyle konu-
şayım ve (Sofya Üniversitesi yıllığında ya-
yınlansın) anlamında yapılmış)bir konuşma 
değildi. Bu, Prof. Mariya Todorova’nın “Sla-
vic Review” dergisinde 2005’te çıkan uzunca 
bir yazısıdır. Bu yazının ilk şekli 2003 yılında 
Almanya’da Leipzig Üniversitesi’nde bir kon-
feransta sunulmuştur. 
Yazarın itirafta bulunduğuna göre, el yazısı olarak 
birinci şekli, 2003 ve 2004 ders yılında Urbana 
Şampeyn’de İlenoys Üniversitesinde modern-
liğe adanana bir seminerde tartışmaya açılmıştır. 
Dergide bundan söz edilmese de,  M. Todorova 
Sofya Üniversitesi’nde düzenlenen ödül sunma 
töreninde bu el yazısının bir şeklini okumuştur. 
Yazı önce “Kultura” (Kültür) gazetesinde çıktı 
ve internet ortamında bulunabilir.

Av. Seniha 
R A S İ M 
S A B R İ

Tırnova Anayasası



Ö KO Ğ U Z L A
Gagauz YurduG R

Doğa kış uykusundan uyandı. Tabiat, renk 
cümbüşüne bürünürken, insanların umutları 
da yeşerdi. Dilimiz, dinimiz, kültürümüz ne 
kadar farklı olursa olsun dünyanın dört bir 
yanında milyonlar Hıdrellez kutlamalarına 
katılıyor ve yepyeni bir dönem için dualar 
ediliyor. Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu’da 
5 Mayıs’ı 6 Mayıs’a bağlayan gece başlayan 
ve tüm gün süren etkinliklerle kutlanan nam-ı 
diğer Ruz-ı Hızır gününde dünyada darda ka-
lanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır 
(a.s) ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan 
İlyas’ın (a.s) yeryüzünde buluştuklarına ina-
nılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli 
ritüeller gerçekleşiyor. Hıdırellez günü gül 
ağacının altında dilek dilemenin dışında ateş 
üzerinden atlama ritüeli de var. Kutlamalar 
genellikle yeşilliklerde, ağaçların altında, su 
kenarlarında yapılıyor. Hıdırellez’de baharın 
taze bitkilerini taze kuzu eti ya da kuzu ciğe-
riyle yeme adeti de var. Baharın ilk kuzusu 
yenildiği zaman sağlık ve şifa bulunacağına 
inanılıyor. Doğa ve insan sevgisini temsil 
eden Hıdırellez gününde insanlar birbirlerini 
kırmaktan çekiniyor, doğaya saygı duruşuna 
geçiyor. Tek bir çiçek koparmaz, dilek diler-
ler. Gelin bu güzel günü hep birlikte kutlar-
ken, bir yandan da diğer kültürlerdeki doğaya 
saygı duruşu ritüelleri inceleyelim…
HIDIRELLEZ
 İnsanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, 
bereketin simgesi olan, Hızır (a.s) ve İlyas 
(a.s.) gökyüzünde buluştuklarında dünya-
ya saçtıkları bereket evlerimize dolsun diye 
Hıdırellez günü sabah erkenden kalkılır ve 
evin bütün cam ve pencereleri açılır, yörelere 
göre farklılık gösteren geleneklerle kutlanan 
günün en yaygın ritüellerinden biri de dilek 
dilemek ve dua etmektir. 5 Mayıs akşam eza-
nı ile dilekler küçük kağıtlara yazılır, resimler 
çizilir, bereket getirsin diye paralarla birlikte 

gül ağacının dallarına  bağlanır. Asılan para-
lar ve dilekler 6 Mayıs sabahı erkenden geri 
toplanır. Evdeki her kişi için yedi fasulye ya 
da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin 
bunlara gelmesi dilenir… Günümüzde pek 
uygulanmasa da arada nişan varsa erkek tara-
fı kız tarafına 5 Mayıs’da Hıdırellez Kurbanı, 
olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban 
ertesi gün kesilerek birlikte yenir. Yemeğe 
çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönülle-
rinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen 
armağanlar ipler üzerinde sergilenir. Ayrıca 
Hıdırellez günü, tıpkı kapı-pencere gibi genç 
kızlar için hazırlanan sandıklar da açılır. Açı-
lır ki eve bereket dolsun, genç kız da iyi bir 
evlilik yapsın. Bazıları sabah gün doğarken 
kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda 
Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaş-
mayı düşler. Bugünde hiçbir yeşil dalından 
koparılmaz. 6 Mayıs günü ikindi zamanı Hı-
dırellezin bittiğine inanılır. Ancak eğlenceler 
hava kararıncaya değin sürer… Yeri gelmiş-
ken değinmek gerek; Türkiye de dahil pek 
çok Türki halklarca kutlanan bu Türk-İslami 
bayramı Hıristiyan Gagavuzlar da Aziz Yor-
gos bayramlarıyla birleştirmişler; Hederlez, 
Ayyorgi. Bu bayram, Türki halkların gelenek-
sel uğraşı hayvancılıkla yakından alakalı. Ar-
tık doğa uyanmıştır ve bu dönemde hayvanlar 
satılır, alınırdı.
NEVRUZ 
Bahar bayramları arasında en geniş coğraf-
yaya yayılan Nevruz. Türkçe Nevruz, diğer 
dillerde Novruz, Neyruz, Navrez denilen bu 
eski bayram Zerdüşt inancından bu yana kut-
lanıyor. Kökenine dair ise çok çeşitli tezler 
öne sürülür. Ancak tümünün temelinde yeni-
den doğuş, uyanış vardır. Bu bayramda eski 
inançların Zerdüştlüğün bitişi, İslamiyet’le 
müjdelenmenin ardından  birtakım deği-
şikliklerle devam eder. Buna göre özellikle 

Doğanın uyandığı gün... Hıdırellez

İran’da uzun süren bu bayramın ilk günleri 
aileyle geçirilir ve mezarlıklar ziyaret edilir. 
Nevruz deyince akla ilk önce ateş gelir. Bir 
başka öğe de kaplarda buğday ve arpa yetiş-
tirmektir. Buna Semeni denir. Bayram masa-
sında mutlaka mum, ateş, yumurta ve ayna 
bulunur. İran’dan Rusya’ya, Afganistan’dan 
Türkmenistan’a, Hindistan’dan Çin’e tüm 
Türki ve İrani halklarca kutlanan bu bayramın 
öncesindeki ‘4 Çarşamba’ da ‘Çarşamba Suri’ 
adıyla kutlanır. Önce Su Çarşambası, sonra 
Ateş, Rüzgar ve son olarak da Toprak Çar-
şambası gelir. Bu dünyayı oluşturan, doğayı 
canlandıran elementleri temsil eden öğelerdir. 
İran Nevruzu’nun bir de sembol ismi vardır: 
Nevruz Baba. Nevruz Baba, Hacı Firuz ile 
birlikte Nevruz’u müjdelerler ve hediye da-
ğıtırlar.  
OSMANLI’DA NEVRUZ
Osmanlı Devlet Arşivleri’nde de kaydı geçen 
ve resmi anlamda kabul gören bahar bayram-
larının başında Nevruz-ı Sultani ve Hızır-İlyas 
Nevruzu gelir. 21 Mart Nevruz-ı Sultani gü-
nünde, Sarayda Nevruz Tebrikatı kabul tören-
leri düzenlenirdi. Padişaha nevruziye, nevruzi 
adında hediyeler takdim edilirdi. Padişah da 
bu sunumlara karşılık olarak, Nevruz Peşkeşi 
adlı hediyeler dağıtırdı. Osmanlı padişahı ile 
İran şahı arasında karşılıklı Nevruz tebriği 
gönderilirdi. Saray tarafından halka, askeri 
birliklere, zindan ve mahpuslardakilere Nev-
ruz Yemeği dağıtılır, halka açık şenlik alanla-
rında Çanak Yağması şölenleri düzenlenirdi. 
Ayrıca Adet-i Nevruziye gereği bütün ahaliye 
Nevruz Peşkeşi, Nevruz Mesir Macunu dağı-
tılır, yoksullara bu güne özgü  Nevruziyelik 
pişkeş akçesi verilirdi.
HER ŞEHİRDE BAŞKA BİR ETKİNLİK
- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Balkan 
Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği tara-
fından ortaklaşa düzenlenen IV. Uluslararası 
Hıdırellez Bayramı bugün de sürüyor. İzmit 
Maphoytag Folklor Ekibi, Bulgaristan, Sırbis-
tan (Sancak) ve Makedonya folklor ekiplerinin 
de katılacağı Hıdırellez Bayramı’nda Türkiye, 
Bulgaristan, Makedonya ve Sancak ekiplerinin 
folklor gösterileri sergilenecek, Balkan Türkü-
leri söylenecek. Ayrıca bakır gömme, koyun 
sağma ve yoğurt mayalama ritüelleri Sekapark 
Kültür alanında bulunan Balkan Kültür Evinde 
yapılacak. Akmeşe Köyü’nde kurban kesme ve 
çiğ toplamanın ardından çoban vardiya değişim 
ritüeli yapılacak. 

- Hıdırellez, bahar bayramı pek çok şehir-
de kutlanacak. Bunlardan biri de Diyar-
bakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediye-
si, her yıl 6 Mayıs tarihinde düzenlenen 
bahar bayramını düzenleyeceği konserle 
kutlayacak. Bağlama kursunda eğitim gö-
ren 28 çocuğun sahne alıyor.
- Edirne Belediyesi’nin her yıl düzenledi-
ği Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri bu yıl da 
adından söz ettirecek. Etkinlik kapsamında 
bugün Göksel Zurna ve Ekibi’nin show gös-
terisi, Belediye Bandosu’nun konseri, Edirne 
Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gös-
terisi sunulacak. 
- Mersin’in Tarsus İlçe Belediyesi’nce dü-
zenlenen 23’üncü Geleneksel Eshab-ı Kehf 
Hıdırellez devam ediyor. Etkinlikler arasında 
bisiklet yarışı, Mehteran Takımı yürüyüşü ve 
konseri ve Yıl Açık Hava Gösteri Merkezi’nde 
karakucak güreşleri de var.
- Adana’daki Uluslararası Çukurova Yörük Türk-
men Şöleni ve Hıdırellez Şenliği’ kapsamında 
mehteran eşliğinde şehitlere saygı yürüyüşü, halk 
ozanlarının atışması, çoban ateşinin yakılması, 
Gülmurat Kenjayev konseri, halk oyunları göste-
rileri, güreş ve geleneksel Yörük Türkmen oyun-
ları ve Türkmen defilesi yer alıyor. 
GÜNE PİKNİKLE BAŞLANIR
Eski bir milletler olan Aramiler, Süryaniler, 
Suriyeliler, Maronitler ilkbaharı Ha b-Nisan 
adıyla 1 Nisan’da kutlarlar. Bu aynı zaman-
da geleneksel takvimlerinde yılın ilk günü 
sayılır. Mısır’da hem Hıristiyanların, hem de 
Müslümanların geleneksel ilkbahar bayramı-
na Şam El-Nessim ismi verilir. Bu bayramda 
piknik yapılır, balık yenir.
RENK BAYRAMI
Baharın, renklerin, sevginin festivali. Toz renk-
lerle herkesin büyük bir sevgi ve neşe içinde 
birbirini boyadığı festival… Havaların ısınma-
sı, çiçeklerin açması, bitki örtüsünün yeniden 
canlanması baharın gelişini müjdeler. Baharın 
gelişini toz renklerle herkesin büyük bir sevgi 
ve neşe içinde birbirini boyadığı festivalle kut-
layan Hintliler’in Renklerin Festivali de tıpkı 
diğer kültürlerde olduğu gibi yeniden doğuşu 
temsil ediyor. Tarihi her yıl değişse de mart 
ayı içinde düzenlenen festivalde Hintliler ren-
garek toprak boyalarla birbirlerini boyar, eğle-
nir ve baharın gelişini kutlar. Şarkılar, danslar, 
cıvıl cıvıl renkler ile bahar coşkusu sokaklara, 
insanlara nüfuz eder, tüm insanlar ve sokaklar 
bahara boyanır. 

www.gagauzya.com

Gagauz Doztluk Kültür ve Dayanışma Derneği ve 
BULTÜRK Derneği ile ortaklaşa Yaptığımız 

Konferansımıza Davet
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İstanbul
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