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Atatürk Gagauzları neden araştırdı

İstanbul’da, Gagauz Türkleri Kahvaltıda Buluştu

Anna HARLAMENKOB A Ş Y A Z I

Gagauz Dostuluk Kültür ve Dayanışma Der-
neği, İstanbul’da yaşayan Gagauzları bir araya 
getirdi. 17 Şubat’ta Şişli Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi’nde yapılan ve geniş katılımın sağlan-
dığı kahvaltılı istişare toplantısına CHP Şişli Be-
lediye Başkan Adayı Muammer Keskin, Türk 
Dünyası Hizmet Derneği Başkanı Metin Özkan, 
Hoca Ahmed Yesevi Vakfı Başkanı Erdoğan As-
lıyüce, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve 
aynı zamanda Ural Derneği Başkanı Bülent Ma-
şaoğlu, Gagauz Dostluk ve Kültür Derneği Baş-
kan Yardımcıları Derviş Yücel, Avukat Osman 
Sivil ve Dr. George Yassıbaş, Azerbaycan tem-
silcisi ve rahmetli eski Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı Ebulfeyz Elçibey’in damadı Abdul Samed-
beyli, Bulgaristan Türkleri Derneği Başkanı Rafet 
Ulutürk katıldı.  Toplantıda konuşan Gagauz 
Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı 
Necdet Ertuğrul, “Değerli arkadaşlarım, kom-
şularım akrabalarım. 1995 yılında gazeteci ola-
rak Gagauzyaya gittim. 1996 yılından evlendim 
ve o günden sonra da bundan tam 12 yıl önce 
derneğimizi kurduk. Çünkü Gagauzların çok 

büyük sıkıntıları vardı. Bir çok kültürel etkin-
likler gerçekleştirdik. Gagauzya’yı Türkiye’de 
tanıtmak için elimizden geleni yaptık. Denek-
ten vel Türkiye’den işadamlarını Gagauzya’ya 
gönderdik. En büyük yatırımlardan bir tanesi 
Asena tekstili biz götürdük. Ancak sağlık so-
runları nedeniyle dernek faaliyetlerine belli bir 
süre devam edemedim. Şimdi sizleri buraya da-
vet etmemin nedeni bu derneği hep birlikte ya-
şatalım. Birlik olursak tüm zorlukları daha ra-
hat aşabiliriz. Türkiye’de yaşadığımız sorunları 
hükümete ve yetkililere dernek olarak daha ra-
hat ulaştırabiliriz. Siz tek başına bir sorunu çö-
zemezsiniz. Ankara’da sorunlar belli kurumlarla 
çözülüyor. Dernek olarak bu talebe, sağlık ve 
çalışma sorunlarımızı hep birlikte çözelim. Ta-
şın altına hep birlikte elimizi koyalım” diye ko-
nuştu.  Ardından söz alan Türk Dünyası Hizmet 
Derneği Başkanı Metin Özkan, dernek başkanı 
Ertuğrul’un yıllarca bu derneği ayakta tutmak 
ve Gagauzların sorunlarına çözüm bulmak için 
yıllarca tek aşına çabaladığına dikkat çekerek 
şöyle dedi; 

“Necdet Bey, derneği kurmadan önce bize Gaga-
uzlarla ilglii öğrenci problemlerini, çalışmak için 
gelenlerin problemlerini, evlilik problemlerini geti-
riyordu. Biz Necdet Bey’e bir dernek kullanmasını 
önerdik. Emekli maaşıyla ve şahsi çabalarıyla bir 
sürdürmeye çalıştı. Necdet Bey hastalanınca der-

nek atıl kaldı. Ama bunun sorumlusu o değil. Hasta 
olduğumda İstanbul’da yaşayan Gagauzlara ‘gelin 
bu derneği ayakta tutun’ diye çağrıda bulundu. Ama 
kimse bu derneğe sahip çıkmadı. Şimdi neden bu-
rada toplandık. Sizin problemleriniz, masada değil 
halen yaşıyorsunuz.        Devamı 8’de
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Общенационального Гражданского 
форума Гагаузии по защите прав и 
полномочий Гагаузской Автономии, 
регламентированных Законом Республики 
Молдова “Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)”, Уложением 
(Основным Законом) Гагаузии (Гагауз 
Ери), нормами международного права 
и возврата полномочий автономии, 
лишенных властями страны за 24 
года ее существования.
Мы, представители гражданского 
общества Гагаузии (Гагауз Ери), 
объединенные идеей национального 
возрождения гагаузского народа, стремясь 
к обеспечению национального единства 
и гражданской солидарности на основе 
патриотизма, решительно отстаивая права 
и полномочия Гагаузской Автономии 
в составе Республики Молдова, 
выражаем свое гневное возмущение 
на антигагаузскую политику властей 

Республики Молдова, планомерное 
и методичное урезание полномочий 
Гагаузии, игнорирование Закона 
РМ “Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)”, неуважительное 
отношение к гагаузскому народу, 
принимаем настоящую Резолюцию 
о нижеследующем:
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17 Şubat’ta Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan ve geniş katılımın sağlandığı kahvaltılı istişare toplantısında buluştular
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 ,Sevgili Dostlar
İkinci sayımızla 
tekrar karşınız-
dayız. İlk sayı-
nın heyecenıyla 
birlikte, sağlın 
sorunlarım ne-
deniyle ara ver-
mezk zorunda 
kaldığım der-

nek faaliyetlerine yeniden başladık. 17 
Şubat’ta Şişli Belediyesi Nazım Hik-
met Kültür Merkezi’nde geniş katılım-
lı bir toplantı düzenledik. Topnatıya 
Gagauz aileler çocuklarıyla, yaşlılarıy-
la birlikte katılım gösterdi. 
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Adalet hukuk

Merhabalar. Belirli aralık-
larla yayınlanacak yazı di-
zimizde sizlere ikamet izni 
türleri ile Türk vatandaş-
lığının kazanılması yolla-
rıyla ilgili bilgiler verece-
ğiz. Bu yazımızda ikamet 

izni türlerine, özellikle turizm amaçlı ter-
cih edilen ikamet izni türüne başvurabile-
cek kişilerin kim olduğuna ve bu ikamet 
izni türüne başvuru şartlarına değineceğiz. 
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Ko-
ruma Kanunu’nda kısa dönem ikamet iznine 
başvurabilecek yabancı kişiler şu şekilde 
sayılmıştır: a) Bilimsel araştırma amacıyla 
gelecekler b) Türkiye’de taşınmaz malı bu-
lunanlar c) Ticari bağlantı veya iş kuracak-
lar ç) Hizmet içi eğitim programlarına ka-
tılacaklar d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf 
olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim 
programları çerçevesinde eğitim veya ben-
zeri amaçlarla gelecekler e) Turizm amaçlı 
kalacaklar f) Kamu sağlığına tehdit olarak 
nitelendirilen hastalıklardan birini taşıma-
mak kaydıyla tedavi görecekler g) Adli 
veya idari makamların talep veya kararına 
bağlı olarak Türkiye’de kalması gerekenler 
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet 
iznine geçenler h) Türkçe öğrenme kursla-
rına katılacaklar(En fazla iki defa verilebilir) 
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de 
eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak-
lar i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamam-
layanlardan mezuniyet tarihinden itibaren 
altı ay içinde müracaat edenler(En fazla bir 
defa verilebilir) Türkiye’de çalışmayan an-
cak Cumhurbaşkanınca belirlenecek kap-
sam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bun-
ların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin 
olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu(En 
fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir). Aynı 
Kanun’un devamında kısa dönem ikamet 
izninin, her defasında en fazla ikişer yıllık 
sürelerle verileceği düzenlenmiştir. 

Kısa dönem ikamet izninin şartları ise 
aynı Kanun’un 32. maddesinde şu şekilde 
sıralanmıştır: a) 31 inci maddenin birinci 
fıkrasındaki(Yukarıda başvurabilecek ya-
bancı kişilerin kim olduğu şeklinde sayı-
lan) gerekçelerden biri veya birkaçını ileri 
sürerek talepte bulunmak ve bu talebiyle il-
gili bilgi ve belgeleri ibraz etmek b) 7’nci 
madde kapsamına girmemek(Pasaportu, pa-
saport yerine geçen belgesi, vizesi veya ika-
met ya da çalışma izni olmayanlar ile bu 
belgeleri veya izinleri hileli yollarla edin-
diği veya sahte olduğu anlaşılanlar; Vize, 
vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin 
bitiminden itibaren en az altmış gün süreli 
pasaport veya pasaport yerine geçen belgesi 
olmayanlar…) c) Genel sağlık ve güvenlik 
standartlarına uygun barınma şartlarına sa-
hip olmak ç) İstenilmesi hâlinde, vatandaşı 
olduğu veya yasal olarak ikamet ettiği ülke-
nin yetkili makamları tarafından düzenlen-
miş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sun-
mak d) Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini 
vermek. Daha çok turizm amaçlı başvuru-
lan bu ikamet izni türünde şartların tamam-
lanması ile başvuru yapıldığında kısa dö-
nem ikamet izninin alınması işlemi olumlu 
sonuçlanacaktır.  Diğer ikamet izni türleri 
ise aynı Kanun’da aile ikamet izni, öğrenci 
ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, in-
sani ikamet izni ve insan ticareti mağduru 
ikamet izni şeklinde düzenlenmiştir. Her bir 
ikamet iznine başvurabilecek kişilerin kim 
oldukları ve başvuru şartları Kanun’da ol-
dukça detaylı biçimde düzenlenmiştir. Bir 
sonraki yazımızda az önce saydığımız di-
ğer ikamet izni türlerine ve Türk vatandaş-
lığını kazanma yollarına değineceğiz. Esen-
likler dilerim. Av. Osman SİVİL
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Здравствуйте. В нашей серии статей, которые будут 
периодически публиковаться, мы будем предоставлять 
информацию о разновидностях вида на жительство 
и способах получения турецкого гражданства. В 
этой статье мы коснемся разновидностей видов на 
жительство, особенно тех, кто может подать заявку 
на получение вида на жительство, предпочитаемого 
особенно в туристических целях, и условий подачи 
заявки на получение этого вида на жительство. В 
Законе об Иностранцах и Международной Защите 
номер 6458 иностранцы, которые могут подавать 
заявление на получение краткосрочного вида на 
жительство были перечислены следующим образом: 
a) Лица, приехавшие в страну в целях научных 
исследований, b) Лица, имеющие недвижимость 
в Турции, с) Лица, имеющие торговые связи и 
бизнес в стране, ç) Лица, участвующие в программах 
повышения квалификации, d) Лица, приехавшие в 
Турцию для получения образования или в подобных 
целях в рамках программ обмена студентов или 
договоров, в которых Турецкая Республика является 
одной из сторон, е) Пребывающие в стране в 
туристических целях, f)Лица, приехавшие для 
лечения, при условии, что они не являются носителями 
заболеваний, которые рассматриваются как угроза 
общественному здоровью, g) Лица, которые должны 
находиться на территории Турецкой Республики на 
основании решения или запроса административных 
или судебных инстанций, ğ) Лица переходящие из 
семейного вида на жительство на краткосрочный 
вид на жительство, h) Лица, посещающие курсы 
изучения турецкого языка(Может предоставляться не 
более двух раз), ı) Лица, которые будут участвовать 
в тренингах, исследованиях, стажировке и курсах 
в Турции через государственные организации, i) 
Лица, получившее в Турции высшее образование 
и подавшее заявление на получение вида на 
жительство в течение шести месяцев от даты 
окончания обучения(Может предоставляться не 
более двух раз), лица, не работающие в Турции, 
однако сделают инвестиции в размере и объеме, 
установленном Президентом, и их супруги, их 
несовершеннолетние дети или дети-иждивенцы 
и дети их супругов(может быть предоставлен на 
срок не более пяти лет). В продолжение того же 
закона предусмотрено, что краткосрочный вид на 
жительство каждый раз будет предоставляться на 
срок не более двух лет.

Условия краткосрочного вида на жительство 
перечислены в статье 32 того же Закона следующим 
образом: a) Подать заявление, указав одну или 
несколько причин, указанных в первом пункте 
31-ой статьи(На основании того, кем являются 
иностранные лица, которые могут подать запрос, 
как указано выше), и предоставить информацию 
и документы, относящиеся к этому запросу, b) Не 
попадать под действие 7-ой статьи(Лица, не имеющие 
паспорта, документа, действующего вместо паспорта, 
визы или вида на жительства или разрешения на 
работу, а также те кто получил эти документы 
незаконным образом или было установлено, что 
их документы фальшивые: Те, у кого нет визы, 
освобождения от визы или паспорта, действующего, 
как минимум, шестьдесят дней от даты завершения 
вида на жительства, или документа, действующего 
вместо паспорта…) с)  Наличие жилищных условий 
в соответствии с общими стандартами охраны 
здоровья и безопасности, ç) Предоставить документ, 
указывающий на наличие(отсутствие) судимости, 
выданный компетентными органами страны, в которой 
он/она законно проживает, или является гражданином, 
d) Предоставить адресные данные проживания в 
Турции. Процедура получения краткосрочного 
вида на жительство будет положительной, если 
заявка была подана с выполнением всех условий, 
предусмотренных для этого вида на жительство, 
который в основном запрашивается в туристических 
целях.

Другие варианты видов на жительство указаны в 
этом же Законе, как семейный вид на жительство, 
студенческий вид на жительство, вид на жительство 
на длительный срок, гуманитарный вид на жительство 
и вид на жительство для жертв торговли людьми. 
В Законе подробно описано, кто может подавать на 
каждый из этих видов на жительство и условия подачи 
заявки для их получения. В нашей следующей статье 
мы коснемся способов получения вышеперечисленных 
видов на жительство и турецкого гражданства. 
Желаю всего доброго. Адв. Осман Сивил

Dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Moldova’ya 
yaptığı resmi ziyaret kapsamında 
imzalanan anlaşma ile Türkiye ile 
Moldova arasında pasaport yerine 
kimlikle seyahat dönemi başladı. İki 
ülke vatandaşları artık kimlikle seya-
hat edebilecek. Moldova’ya kimlikle 
seyahat edilebilme imkanı sunulma-
sının ardından vatandaşlar Moldova 
nerede, Moldova’da gezilecek yer-
ler neresi, Moldova’ya nasıl gidilir, 
Moldova’ya komşu ülkeler nereler 
sorularına yanıt aramaya başladı.
MOLDOVA NEREDE?
Moldova veya resmi adıyla Moldova 
Cumhuriyeti, Doğu Avrupa’da yer 
alan Ukrayna ile Romanya arasında 
bir ülkedir. Başkenti Kişinev’dir. Para 
birimi Moldova Leyi’dir. Moldova, 
1991 yılında SSCB’nin dağılmasıyla 
bağımsızlığını kazanmıştır. İçinden 
Prut ve Dinyester nehirleri geçmekte-
dir. Dinyester nehrinin doğu kıyısını 
bir şerit halinde kapsayan bölgede 
tek taraflı bağımsızlığını ilan eden 
de-facto bir cumhuriyet olan Trans-
dinyester bulunur. 

MOLDOVA’YA KOMŞU ÜLKE-
LER
Moldova’ya sınır komşusu olan ül-
keler arasında Ukrayna, Belarus ve 
Romanya yer almaktadır.

MOLDOVA’YA NASIL GİDİ-
LİR?
Moldova’ya seyahat için en ideal 
yol havayolu iledir. Ülkenin tek ha-
vaalanı başkent Kişinev’e İstanbul, 
İzmir ve Ankara’dan direkt uçuşlar 
mevcuttur. Moldova’ya gitmek için 
tercih edilebilecek bir diğer yol ise 
karayoludur. Yaklaşık 13 saat süren 
kara yolculuğu yolların çok düzgün 
olmaması nedeniyle pek tavsiye edil-
memektedir.

Moldova’ya pasaport kalktı, kimlikle seyahat başladı 

gagauzyurdugazete@gmail.com



Gagauz Yurdu              3Sayı 2 - Şubat 2019

Sivil Toplum Kululuşlarının Haberleri

Bu yoğun ilgi nedeniyle öncelikle katılım sağ-
layan bütün dostlara teşekkür etmek isterim.  
Toplantımzın ana teması, derneğimizin faaliyet-
lerini genişletmek ve başta bİstanbul olmak üze-
re Türkiye’de yaşayan Gagazuların sorunlarına 
çözüm üretmek. Toplantıya katılım gösterenler 
burada evli olanlar, çalışmak yada öğrenci olarak 
Türkiye’de bulunan Gagauzlardan oluşuyordu. 
Elebtte bu farklılıklar beraberinde farklı sorunla-
rı da getiriyor. Bu sorunları hep beraber getire-
ceğimiz çözüm önerileriyle aşmayı planlıyoruz. 
Soydaşlarımzıın detekleri bu noktada çok önemli. 
Zira bu destekler derneğimiz bir adım daha ileri-
ye taşıyacak ve sorunların bir bir aşılmasını sağ-
layacaktır. 
17 Şubat Pazar Günü Derneğimizin, Şişli Bele-
diyesinde  Gagauzlar buluşmasında yapılan ko-
nuşmalardan  sonra geçilen soru cevap kısmında 
soydaşlarımızın sorunları ele alındı. 
Yapılan toplantıda katılımcılardan alınan so-
runlar ile alakalı yazılardan elde edilen veriler 
neticesinde;
1) Moldova’da çalışılan yılların Türkiye’de 
emekliliğe sayılması.
2) Ev kiralarıyla alakalı sorunlar,
3) 5 yıldan fazla yaşayanlara ve Türkiye’de farklı se-
beplerde bulunan Gagauz bireylere vatandaşlık hakkı,
4) Çocukların okul ve spor faaliyetlerinden ya-
rarlanmaları,
5) Kadın dernekleriyle alakalı faaliyetlerde ileti-
şim eksikliği,
6) Evlilik bağıyla bağlı olanların seyahatlerde so-
runlar yaşaması,
7) Evlilik bağıyla bağlı olanların aile bireylerinin 
eğitim, iş ve sağlık sorunlarıyla alakalı sorunlar,
8)İkamet ve iş hayatında yaşanan izin v.s. sorun-
ların yaşanması,
9) Elde edilen taşınmazlar ile alakalı T.C. tanıdığı 
hakların açık bir şekilde bildirilmemesi,
10) Göç İdaresi Başkanlığının yaptığı genel de-
ğerlendirmelerinin sonucunun açık bir şekilde 
bildirilmemesi,
11) Moldova vatandaşıyla yapılan evlilikler ile 
T.C. vatandaşlarının yaşadığı vatandaşlık ve pa-
saport ile alakalı sorunların oluşması,
yukarıda dile getirilen sorunların giderilmesi için 
gerekli makamlar ile iletişime geçilip çözümü 
için gerekli adımların atılması sağlanacak. 
Bir sonraki sayımızda görüşmek üzere....  

Sevgiler 

A t a t ü r k  G a g a u z l a r ı  n e d e n  a r a ş t ı r d ı
GAGAVUZ TÜRKLERİ 

HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ 
MİYİZ?

İstanbul’dan Moldavya Cum-
huriyeti Başkenti  Kişinev’e 

uçakla gitmek olası. Buradan  Gagavuz 
Özerk Cumhuriyeti’nin Başkenti Komrat’a 
yaklaşık 2 saatlik bir karayolu yolculuğu 
ile varılıyor. Gagauziya olarak bilinen 
Gagavuz Özerk Cumhuriyeti,Moldova 
Cumhuriyeti’nin  güneyinde yer alıyor. 
Kendi marşı ve bayrağı var. Aynı za-
manda yasama meclisleri ve yürütme or-
ganlarına sahipler. Ülkeye ismini veren 
Gagavuzlar,Oğuz Türkü kökenli. Gaga-
vuz  sözcüğünün Gök-Oğuzdan türediği 
düşünülmekte. Romanya ve Macaristan’a 
göç eden Türkler olduğu gibi Gök-Oğuzlar 
da önceleri Romanya-Dobruca bölgesine 
yerleşmişler.

Gagavuzlar dini inanç olarak Orto-
doksluğu benimsemişler.

Tarihte Avrupa’ya göç etmiş Türklerin pek 
çoğu asimile olurken, Gagavuzlar dillerini 
ve kültürlerini korumuşlar. Romanya böl-
gesinden şimdiki bulundukları yere gelme 
nedenlerinin başında da asimile olmaya 
karşı gösterdikleri direnç olmuş. Gelenek-
leri ve dillerinin Türkiye ile aynı olması,bu 
her iki değerin Orta Asya’dan beri koru-
nup sürdürüldüğünü gösteriyor.

Gagavuzlar’ı Türk tutan en önemli öge-
lerin inat derecesindeki Türklük Bilinci ve 
Türk Dilinde yapılan Ortodoks ayinlerin 
olduğu belirtiliyor.

Gagauziya’nın nüfusu 160 bin. 33 bini 
yurtdışında çalışıyor. Bunun da 25 bini 
Rusya’da. Avrupa’nın en yoksul yerlerin-
den birisi.Ekonomisi,tarıma dayalı. Üret-
tikleri  şarap ve tarım ürünleri Rusya’ya 
satılıyor. Bir devlet üniversitesi var. Te-
mizliğe verdikleri önem,toplu alanlarda 
oldukça dikkat çekici. Hastane ve okul-
ları oldukça temiz. Gagavuzlar, Türk  ko-
nukseverliğini  Avrupa’da yaşatmaya ça-
lışıyorlar.

GAGAVUZ TÜRKÇESİ İLE TÜR-
KİYE TÜRKÇESİ ARASINDA 

BENZERLİK NE?
Kırsal kesimde konuşulan Gagavuz 

Türkçesi’ndeki sözcükler,Türkiye Türkçesi’ne 
neredeyse aynı.Ancak diğer bütün Türk dil-
leri, özne, nesne ve yüklem sıralaması ile 
cümleyi oluştururken Gagavuzca’da Av-
rupa dillerinin etkisi ile özne,yüklem ve 
nesne sıralamasi ile cümle kuruluyor. Bu 
durum,özellikle Batı Trakya  ve Bulgaris-
tan Türklerinin Türkçelerinde de gözükse 
de Gagavuzca kadar dile yerleşmiş değil. 
Örneğin, Türkiye Türkçesi’nde “Ben el-
mayı yedim” derken, Gagavuz Türkçe-
sinde  “Ben yedim almayı” deniyor.

Bir başka farklılığın farklı ses olayları-
nın  ortaya çıkması  şeklinde olduğu göz-
lemleniyor.

Örneğin Türkiye Türkçe’sindeki söz başı 
/y/, /h/, söz ortası /h/,/ğ,/y/ ve söz sonu /r/ 
sesleri,Gagavuz Türkçesinde  çoğunlukla 
düşüyor. Yemek-imek,yahni-yaanı,uğra-uura, 
haber- aber, sabah-sabaa,büyük-büük, öğrenci-
üürenici gibi. Anılan bu küçük farklıklara 
karşın,özellikle türkü,şarkı,deyiş ve mani 
gibi kültür ögelerinde benzerlik çok yük-
sek düzeylerde . Örneğin, “Ana dilim - tatlı 
bal/ Salkım çiçää kokusu/ Şırasını üklü 
dal/ Vermiş gömeç dolusu!” gibi —“Di-
onis Tanasoglu, yazıcı, poet, bilimci” Kı-
saca köylerde konuşulan  kişilerle yüzde 
90’ın üstünde anlaşılır bir Türkçe ile kar-
şılaşmak olası.Ancak şehirleşme oranı ve 
eğitime  bağlı olarak Rus dilinin çok sa-
yıda sözcüğü, Gagavuz Türkçesine girmiş 
ve benzerlik azalmış. Bu durum,Sovyetler 
Birliği döneminde kültür ve bilim dilinin 
Rusça olmasından kaynaklanmış. Özerk 
Gagavuz Yerinin kurulması, latin harfleri-
nin kabul edilmesi (*) ve de  Türkiye’nin 
son dönemlerde maddi ve manevi yatırım-
ları ile Rus kültürünün etkisinde azalma 
olması bekleniyor.

GAGAVUZ DÜNYASI İLE ATA-
TÜRK CUMHURİYETİ ARA-

SINDA İLİŞKİ NASIL BAŞLAMIŞ?
Atatürk’ün Türkiye dışındaki Türk top-

luluklarına olan ilgisinin, siyasal ve dinsel 
sınırlar tanımamış olduğu biliniyor. Bu-
nun bir örneği, Gagavuz Dünyası ile veri-
lebilir. Atatürk’ün görevlendirdiği Bükreş 
Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver, 
Ortodoks mezhebindeki Gagavuz Türkü 
soydaşlarımız ile yakından ilgilenmiş. Se-
faret çalışanlarını Gagavuzlardan seçmiş; 
ardından da yetenekli Gagavuz çocukla-
rına öncelik vererek ilk  aşamada yakla-
şık 40 kişilik bir öğrenci grubunu öğrenim 
için Türkiye’ye göndermiş. Daha sonra bu 
sayı 200’ü aşmış. Bunların bir kısmı tek-
rar ülkesine dönerek toplumuna Türklük 
bilinci ile hizmet ederken, Türkiye’de ka-
lanlar da bilim ve kültür  alanında önemli 
görevlerde bulunmuşlar.

Bu grup arasında, Ege Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi’nde öğretim üyeliği 
yapmış Prof.Dr. Emin Mutaf (Georgiy 
Mutaf)(**), Prof.Dr. Özdemir Çoba-
noğlu (Vasili Çoban),Prof.Dr. Osman 
İkizli(Anatoliy İkizli),Ali Kaygı(Georgiy 
Kaykı) gibi çok sayıda Gök-Oğuz Türkü 
sayılabilir.

Özetle, Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nden 
uğurlanırken ,bizden çok uzak bir yer 
gibi algılanan,ancak kültür ve dil açı-
sından belki de Türk Dünyası’ndaki 
kimi ülkelere göre çok daha yakın bir 
yerden ayrılmış bir duygu içinde kal-
dım. Gagavuzya’ya tekrar gitmek iste-
rim.Çünkü bizi birleştiren ön önemli 
kültür öğesi,bir Gagavuz Gazetesi’nin 
adı gibi olan “Ana Sözü”dür,bir başka 
deyişle Ana Dilimiz“Türkçe”dir.

Üstelik Onlar,ibadetlerini bile 
Türkçe yapıyorlar.

(*) Günümüzde Latin harflerinin ka-
bul edilmesinden sonra Gagauz Türk-
çesi ile yazılmış kimi kitap ve dergi-
lere örnek:Nikolay Baboglu-Gagauz 
Folkloru,Gagauz Korafları,Gagauz 
Halk Masalları,Gagauzların IV Dünna 
Kongresi,,Üürenmak Kiyadı.Gagauz 
Halkının Kulturası Hem Adetlerİ, Sa-
baa Yıldızı.Gagauziya-Avtonom Böl-
gesi.Üç Aylık Jurnal Sayı:61/2015.
Gagauziya Antonov Bölgesi,Komrat 
(**) Prof.Dr.Emin Mutaf, Türkiye 
Tarımsal Mekanizasyon Bilimi’nin 
öncülerindendi.  Doğum yeri, Kom-
rat /Gagavuz Yeri’dir. İlk öğrenim, 
Orta öğrenim ve Lise Öğrenimini 
Komrat’ta almıştır. Üniversite öğre-
nimini Ankara Ziraat Fakültesi’nde 
1934-1939 yılları arasında görmüş ve 
1958 yılında Ege Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi’ne gelerek Ziraat Makina-
ları Anabilim Dalını kurmuştur. 1999 
yılında sonsuzluğa uğurladığımız ho-
camız Prof. Dr. Emin Mutaf’ın adı, 
ülkemizin Tarımsal Mekanizasyonuna 
ve bilim hayatına yaptığı üstün kat-
kılar nedeniyle hep anılacaktır.

Mustafa Kaymakçı   Odatv.com

Gagavuzlar’ı Türk tutan en önemli ögelerin inat derecesindeki Türklük Bilinci ve Türk Dilinde yapılan Ortodoks ayinlerin olduğu belirtiliyor.

Merhaba
Gazetemizin 

ikinci sayısıyla 
karşınızdayız

gagauzyurdugazete@gmail.com
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Geziler Reportajlar

1. Осудить действия высшего 
руководства Республики Молдова за 
игнорирование Закона РМ “Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)”, планомерное и методичное 
урезание полномочий Гагаузии, 
целенаправленную ликвидацию 
Гагаузской Автономии, которая 
является составной частью Республики 
Молдова.

2. Признать, что Закон РМ “Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)” не реализован в полном объеме, 
поскольку центральные органы власти 
Республики Молдова на протяжении 
24-х лет существования Гагаузии  
преднамеренно и целенаправленно 
препятствовали работе первоначально 
созданных в 1994 году полноценных 
правовых механизмов реализации 
полномочий АТО Гагаузия в составе 
Республики Молдова, а в течение 
указанного периода эти механизмы 
целенаправленно разрушались на 
законодательном уровне.
Приложение:
Осудить бездействие и проявление 
беспринципности властей Гагаузии 
по отстаиванию прав и полномочий 
Гагаузии в соответствии с Законом 
РМ “Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)” и в обеспечении 
полного и безусловного выполнения 
всех положений данного закона.

3. Отметить, что Республика 
Молдова не только не выполнила 
свои обязательства, взятые на себя 
в 1994 году, и не стала гарантом 
полной и безусловной реализации 
исключительных прав и полномочий 
Гагаузии, закрепленных в Законе 
РМ “Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)”, в соответствии 
со ст. 25 данного закона, но вопреки 
требованиям и принципам норм 
международного права, она все 
эти годы в отношении Гагаузской 
Автономии проводила политику 
сужения ее прав и полномочий, 
ограничения и ущемления ее 
компетенции во всех областях и 
сферах деятельности.

4. Констатировать, что гагаузский 
народ, являясь малочисленным 
народом, как компактно проживающее 
национальное меньшинство в 

Республике Молдова, не имеет своего 
гарантированного политического 
пропорционального представительства 
в органах государственной власти и 
публичного управления страны, в связи 
с чем, лишен возможности и условий 
для эффективного и полноценного 
участия в общественно-политической, 
социально- экономической и культурной 
жизни Республики Молдова, а также 
в государственных делах.

5. Призвать Парламент, Президента, 
Правительство Республики Молдова 
принять необходимые меры по 
формированию правовой системы, 
позволяющей полноценно использовать 
полномочия Гагаузии, вытекающие 
из Закона РМ “Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)”, для 
чего:
– придать Закону Республики 
Молдова “Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)” 
статуса специального органического 
с закреплением его в Конституции 
Республики Молдова;

– Конституционно признать 
законодательство Гагаузии составной 
частью республиканского законодательства, 
охраняемого государством и 
обеспечиваемого органами и 
судебными инстанциями;
– безусловно реализовать принцип 
разрешения конституционных споров 
между центральными органами власти 
и властями Гагаузской автономии через 
Конституционный суд Республики 
Молдова в соответствии с положениями 
Закона РМ “Об особом правовом 

статусе Гагаузии (Гагауз Ери)” 
и рекомендациями Европейской 
Комиссии за демократию через право 
(Венецианской Комиссии);
– обеспечить реализацию положения 
Закона Республики Молдова “Об 
особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)” и учредить Трибунал 
Гагаузии – судебную инстанцию 

с функциями Конституционной 
юрисдикции на уровне Гагаузской 
автономии, руководствуясь 
рекомендациями Европейской 
Комиссии за демократию через 
право (Венецианской Комиссии);
– привести законодательство Республики 
Молдова в соответствие с Законом 
РМ “Об особом правовом статусе 
Гагаузии (Гагауз Ери)” , как того 
требует Постановление Парламента 
Республики Молдова “ О введение 

в действие Закона РМ “Об особом 
правовом статусе Гагаузии (Гагауз 
Ери)” за № 344 – XIII от 23 декабря 
1994 года.

– законодательно закрепить статус 
публичных властей Гагаузской автономии 
(Народного Собрания Гагаузии, 
Главы (Башкана) и Исполнительного 
Комитета Гагаузии) – особым уровнем 
публичного управления страны.

6. Потребовать от центральных органов 
власти Республики Молдова:

– принятия Национальных Программ 
развития гагаузского языка и культуры, 
изучения государственного языка 
населением Гагаузской автономии, 
как важнейшего условия полноценной 
интеграции гагаузского народа в 
единое молдавское общество;

– проведения целевой кадровой политики, 
обеспечивающей пропорциональное 
представительство гагаузского народа 
во всех структурах центральных 
органов власти и публичного 
управления, а также прекращения 
неуважительной практики назначения 
руководителей деконцентрированных 
служб исполнительной власти на 
территории Гагаузской автономии 
без согласования с Народным 
Собранием и Исполнительным 
Комитетом Гагаузии.

7. Осудить бездействия Главы 
(Башкана) Гагаузии (Гагауз Ери) 
члена Правительства РМ Ирины 
Влах, Народного Собрания и 
Исполнительного Комитета Гагаузии 
по защите прав и полномочий 
Гагаузской Автономии, по вине 
которых, Центральные органы власти 
Республики Молдова планомерно 
и методично урезают полномочия 
Гагаузской Автономии, игнорируя 
Закон РМ “Об особом правовом 
статусе Гагаузии (Гагауз Ери)”, 
целенаправленно ликвидируют 
Гагаузскую Автономию, которая 
является составной частью Республики 
Молдова.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДЕВЛЕТ»
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8. Потребовать от Главы (Башкана) 
Гагаузии (Гагауз Ери), члена Правительства 
РМ Ирины Влах, Народного Собрания 
и Исполнительного Комитета 
Гагаузии строго и добросовестно 
выполнять свои прямые обязанности 
и возложенные народом Гагаузии 
исключительных полномочий.

9. Признать необходимым и 
целесообразным проведение 
международной конференции с 
повесткой дня “О реализации полномочий 
АТО Гагаузия, регламентированных 
законом Республики Молдова “Об 
особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)””.

10. Учитывая что Республика 
Молдова, вопреки требованиям 
Постановления Парламента Республики 
Молдова “О введение Закона РМ “Об 
особом правовом статусе Гагаузии 
(Гагауз Ери)” “ за № 344 – XIII 
от 23 декабря 1994 года и ст. 5 
данного закона не выполнила свои 
обязательства и не стала гарантом 
полной и безусловной реализации 
исключительных прав и полномочий 
Гагаузии, закрепленных в указанном 

Законе, направить настоящую 
Резолюцию и специальные обращения 
с просьбами и концептуальными 
требованиями:

– Парламенту, Президенту, Правительству 
Республики Молдова;

– Народному Собранию, Главе 
(Башкану), Исполнительному 
Комитету Гагаузии;

– Организации Объединенных 
Наций;
– Совету Европы, Российской 
Федерации, Турецкой Республике, 
ОБСЕ, Европейскому Союзу, 
Конгрессу Местных и Региональных 
властей Совета Европы, а также 
дипломатическим миссиям, 
аккредитованным в Республике 
Молдова.

9. Контроль за исполнением 
настоящей резолюции возложить 
Национальному Совету Народно-
Патриотического Союза Гагаузии 
“Девлет”  и поручить Народному 
Собранию Гагаузии, Главе 
(Башкану), Исполнительному 
Комитету Гагаузии.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА «ДЕВЛЕТ»
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Turizm

Ahmet YAMAN
Gagauz dili; büyük Türkçe çınarının, 
Karadeniz’in kuzeybatı köşesinde yeniden fi-
lizlenen küçük ama gür bir dalı... 200 bin civa-
rında insanın ana dili;sokakta söylediği, dost-
larla la(f) ettiği,uşağını öğütlediği,sev¬gilisine 
yöneldiği dil olması gereken ANA dil. Türk 
lehçeleri içerisinde Türkiye Türkçesine en 
yakın olanlardan biri,belki de birincisi.Karde-
len çiçekleri gibi;nice on yıllar sürmüş kültür 
eziyetinin soğukluğundan silkinip son 20-30 
yılda yeniden doğrulmaya,itibar kazanma-ya 
ve sonuçta yaşamaya savaşan bir dil.
 Özerk Gök Oğuz( Gagauz) yeri 
(Bucak) Komrat başkentliğinde bir otonom 
bölge.Bağlı iki şehir ve köylerden oluşuyor. 
Bu kasabalara gelen bir kişi,üş-beş gün sonra 
pazar (panayır) yerinde birkaç kalem mal 
alabiliyor,sorulan bazı sorulara cevap vere-
biliyor veya sorular sorabiliyor.Yani Gagauz 
halkı,Gagauz dilini de kullanıyor.Biraz oku-
yup yazan aydın kesiminde ise,Gagavuzca 
kullanmak;otonomi ile gelen ama ağız ta-
dıyla yaşayamadığı;siyasî özerkliğin kültürel 
zevkinden ibaret bir fantezi gibi.Ama maale-
sef biraz da zorlanarak yaşanan ve yaşatılan 
bir fantezi.Zira yıllarca işlenmemiş,işletilm
emiş,öğrenilip geliştirilmesine pratikte fazla 
bir ihtiyaç duyulmamış. Gerçekten Gagauzca 
pratikte zarurî bir dil olmamış.Zira bir de 
onun üstünde daha yaygın resmi ülke dili 
var:Moldovanca,bu da Romencenin kolu.

Yani Gagauzca’yı,Gagauz yerinin dışında 
kullanamazsınız.Bu durumda;vatandaşı ol-
duğunuz beş milyonluk bir ülkenin bile nü-
fusunun ancak % 3’ü ile anlaşmanızı sağla-
yabilen bir dil,günlük hayatta ne kadar zaruri 
olabilir?
Bu yapılanmaya rağmen,alt grup dilleri De-
mirperde döneminde varlıklarını iyi kötü 
sürdür-müşler.Ama,kullanılırlığı,işe yaraması 
çok sınırlı bir alandan ibaret olduğu için rağ-
bet görmemiştir.Böylece zayıflayan ve işlerli-
ği azalan Gagavuzca,zamanla sokaktaki gün-
lük hayatın ihtiyacını bile karşılayamaz hale 
gelmiştir. Bugün;hem Türkçe’nin diğer kolla-
rıyla entegre olma,hem de kendisini zengin-
leştirme noktasında Gagavuz dilinin en yakın 
ve en büyük şansı,Türkiye Türkçesidir.Yakın 
lehçeleri de dahil ederseniz,Türkiye Türkçesi 
bilmek kişiye,dünya üzerinde yüz elli milyo-

na yakın insanla anadilde ko-nuşma imkânı 
sağlar. Böyle bir kültürel sebep bile Gagavuz 
Türkçesinin ihyası için yeterli bir motivas-
yon olsa gerek.  Diğer taraftan Türkiye’nin 
burada bir kültür kolonisi gibi,Gagavuz dilini 
koruması,iş-lenip gelişmesi için yardım et-
mesi de aslında   Türkçe’ye hizmettir.Böyle-
ce Türkçe,Moldova’nın güney kesimlerinde 
de kullanılan bir dil olursa bu,Türkçenin ve 
Türkiye’nin lehine bir durum değil mi-dir?  
Ancak bu konuda yapılacak değerlendirme-
lerin gerçekçi bir zemine oturması ve işe doğ-
ru noktadan başlanması için şu gerçeklerin 
bilinmesi ve kabul edilmesi lâzım: Kolhozlar 
kapansa da kapanmayan,Kızılordu çekilse de 
çekilmeyen ve kültürel yapıda inisiyatifini 
koruyan bir unsur var,adı;Rusça...
Bu gerçeği,idelolojik dürtülerle inkâra yel-
tenmenin bir mânâsı yok. S.S.C.B. bu toplu-
luklarda; ekonomik sistemi entegre ve birbi-
rine muhtaç kılan bir düzen kurmuş ve aynı 
şeyi,kültürel alanda da Rusça ile yapmıştır.
Batı dünyasında İngilizce’ nin;ekonomik 
güçle ve yumuşak yöntemlerle sağladığı 
hakimiyeti,Doğu’da Rusça,Devlet gücü ile 
ve biraz katı yöntemlerle sağlamıştır.Bu 
hakimiyet;ısrarlı ve tavizsiz uygulamalarla 
sağlanmıştır.Öyle ki;Gagauz yerinde Gaga-
uzca bilmeyen Gagauz insanı bulabilirdiniz 
ama;Polonya’dan Tacikistan’a kadar,koskoca 
bir dünyada Rusça bilmeyen bir tek insan 
bulunmazdı.

Yani; Gagauz, Kırgız, Kazak, Azeri…
Bunların hepsi için; Rusça, elbette yabancı dil-
di ama,âdeta ana dil hükmünde yabancı dildi. 
SSCB dağıldıktan sonra tabii ki bazı şeyler 
değişti.(2007 yılında Kırgızistan’da üniversite 
öğrencilerinden, ”Hocam biz Ruşça bilmi- 
yoruz,artık Rusça liselerin çok azında öğre-
tiliyor” cevabını alınca bu değişimi görmüş-
tüm.) Diğer taraftan; “Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin bu uğurdaki gayret ve masraflarını 
tarihî perspektif içinde değerlendirmek lâzım.
Harcanan milyon dolarlar iki-üç  yıl sonra bir 
şeye dönüşecek değildir ama yıllar sonra do-
larla da ölçülemeyecek çok hayırlı meyvelere 
dönüşeceği kesindir.Meselâ;Gagauz yerinin 
başkenti Komrat’ta TİKA’nın Atatürk Kütüp-
ha- nesi, yaratılan Türk ve Türkiye sempati-
sinin odağı durumunda.Komrat’ın en temiz, 
güzel ve bakımlı binası. İşlek bir konumda, 
görevini başarıyla yerine getiriyor Bu örnek 
bile TİKA’yı ve emeği geçenleri kutlamaya ve 

G a g a u z  y e r i ’ n d e  G a g a u z c a n ı n  k o n u m u

1. Öncelikle kısaca sizi 
tanıyabilir miyiz?

Ben Georgi Yassıbaş, 46 
yaşındayım, Gagauz Türkü-
yüm, Gagauz Yeri Komrat 
İlçesi Kongaz köyündenim. 
26 yıldır Türkiye’deyim. 
İstanbul Bakırköy Prof. 
Dr. Mazhar Osman Ruh 
Sağlığı ve Sinir Hastalık-
ları Hastanesinde Fiziksel 
Tıp ve Rehabilitasyon uz-

manıyım. Eşim Svetlana Yassıbaş, 41 yaşında, 18 
yıldır Türkiye’de o da Gagauz Türkü, Kongaz’lıdır 
ve ayni hastanede Göz Hastalıkları uzmanı olarak 
çalışmaktadır. 4 çocuğumuz (2 oğlumuz Andrey 
ile Denis ve 2 kızımız Arina ve Lara) ile İstan-
bul Fatih ilçesinde oturuyoruz. 

2.Gagauziya’dan ne zaman ve niçin Türkiye’ye 
geldiniz?

Aralık 1992’de rahmetli cumhurbaşkanı Turgut 
Özal döneminde başlatılan Büyük Öğrenci pro-
jesi çerçevesinde Türki Cumhuriyetler ve akraba 
topluluklarından Türkiye’ye okumak için kabul 
edilen öğrenciler arasında Moldova Cumhuriyeti 
Gagauzya’dan da ilk gelen 78 öğrenci içinde ben 
de vardım. Türkiye’ye büyük hayaller ve heycanla 
tıp eğitimi almak için gelmiştim. Aralık 1992-
1993 Haziranına kadar Bursa TÖMER’de dil eği-
timini aldıktan sonra Ekim 1993’te İstanbul Tıp 
Fakültesinde eğitim görmeye başladım ve 2000 
yılında mezun oldum. 1998 yılında evlendim ve 
2000 yılının kasım ayından itibaren Türkiye’de 
Tıpta Uzmanlık eğitimini almaya gelen eşimle 
beraber ailece sevdiğimiz Türkiye’de yaşamaya 
karar verdik. 

3.Türkiye’ye ilk geldiğinizde dikkatinizi ne-
ler çekti, ilk duygularınız neydi?

1992, Sovyetler Birliği dağılalı 1 yıl geçmişti, 
Moldova’da ciddi bir sosyo-ekonomik ve politik 
kriz vardı, tanınmamış Gagauziya Cumhuriyeti ve 
Transdniyestr bölgesi ile savaş halinde olan bir 
Moldoba idi. Yurt dışına çıkmak ve hele de yurt 
dışında okumak büyük bir hayaldi o zaman. 

Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk hal-
kının uzatılan dostluk yardım eli ile bu hayali 
gerçekleştirme şansımı yakalamıştım. Kişinev ile 
Komrat arasında zorlu bir bürokratik süreç sonra-
sında 1992’nin kasımının son günleri idi, 2 otobüs 
dolduran 78 talebe adayı, umut  hayallerle, hey-
can ve endişe ile dolu 78 genç yürek Türkiye’ye 
yola çıktık. 2 gün ve 2 gece süren zorlu bir yolcu-
luktan sonra 2 aralık sabahı Ankara’ya varmıştık. 
Dil eğitimini alacağımız yer belli olmadığı için 10 
gün Ankara’da kalmıştık, sonra da Bursa’ya nak-
lolmuştuk. Türkiye ilk geldiğimizde aklımda ka-
lan, grinin ve karanlığın içinde kalmış Romanya 
ve Bulgaristan’dan sonra her tarafı çok aydınlık 
içinde olan, ışıklar içinde olan Edirne idi. O ka-
dar etkilenmişim ki hala Edirne’ye karşı ayrı bir 
sempatim var. Geniş düzgün gece lambaları ile 
aydınlatılmış yolları, Boğaziçi köprüsü üzerindeki 
manzara o kadar heycanlıydım ki bütün yolcu-
luk süresince 2-3 saat sadece uyumuştum. Tabi ki 
Ankara’da 5 katlı binanın içine 2 kova kömür ile 
giren birini görmek de garibime gitmişti. Yerleş-
tiğimiz yurttaki görevlilerin, kantindeki çalışan-
ların sokaktaki insanların sıcakkanlılığı ve ilgisi 
çok hoşumuza gitmişti. Gagauzca ile her ne kadar 
heycanımızdan olsa gerek zorlansak da iletişim 
kuruyor konuşabiliyor olmamız çok güzeldi. Bir 
çoğumuzda dolar yoktu. Cebimde 10.000 Sovyet 
rublesi vardı, yani olmayan bir ülkenin parası, yani 
Ankara’nın ortasında parasız bir gençtim. Anla-
yacağınız 0’dan kurulan bir hayat. Büyük çaba-
larım ile ama tabii ki de TC devletinin yardımı 
ile kurulan bir hayat. Minnettarım…

4.Ne sıklıkla Gagauz Yeri’ne gidiyorsunuz? 
Çocukluk Gagauziya’ sını ve bu gününü kar-
şılaştırabilir misiniz?

Öğrenci iken yılda 2 kez kış ve yaz tatillerimde 
gidiyordum. 2000 yılında mezun olduktan sonra 
ve ailecek Türkiye’de oturmaya başladıktan sonra 
ortalama olarak yılda bir kez (2 kez 3-4 yıl git-
mediğimiz de oldu) memleket ve anne baba ziya-
reti yapmaktayız. Çocukluk Gagauziyam çocuk-
luk gibiydi, güzel sıcak tasasız bir hayattı. Okulda 
derslerde her ne kadar rusça konuşmak zorunda 
olsak da sokakta aile içinde ana dilimizde rahatça 
konuşabiliyorduk, ama tabii ki üniversite eğitimi 
almak istiyorsan kariyer sahibi olmak istiyorsan 

Rusçayı bilmek zorundaydın komünist olmak zo-
rundaydın. Benim Gagauz olmamı, evde ana di-
limde konuşmamı, geleneklerimi yaşamamı kimse 
yasaklamıyordu ama milli bilincimizi, edebiya-
tımızı ana dilimizi de eğitim sistemimiz geliş-
tirmiyordu. 

Rus kültürünün baskın olduğu bir Sovyet in-
sanı, “milleti” yetiştiriliyordu, milletler kardeş-
liği ve hümanizm; ideoloji meselesi…. Tabi ki 
80’lerin sonunda manzara değişmeye başlamıştı. 
Sovyetlerin çatırdaması ile Moldova’da milliyet-
çilik, ki bu maalesef Gaguzların varlığını kabul 
etmeyen bir akımdı, baş göstermeye başlamıştı. 
1990’da Kişinev ile Komrat yani Moldav milli-
yetçileri ile Gagauzlar savaş eşiğine gelmiştiler. 
Neyse ki Sovyet askerlerin araya girmesi ile savaş 
başlamadan önlenmişti. Gaguzya’da korku ve en-
dişe hakimdi ama milli bilinç ve mücadele ruhu da 
sağlamdı. Gagauz Cumhuriyeti kurulmuştu. Sov-
yetlerin dağılması ile sosyo-ekonomik zorluklar 
artmıştı halk endişeliydi, gelecek belirsizdi. Buna 
rağmen ama Komrat’ta milli üniversitemiz kurul-
muştu, Gagauziya’nın Gagauzların ayakta kalma-
ları için milli halk hareketleri vardı. Gagauz dili 
dersleri saatleri artmıştı, milli sanat kültür edebi-
yat ve bilincinin gelişmesi ivme kazanmıştı. Sı-
nırların açılması ile Gagauziya ile Türkiye ara-
sında da köprüler kurulmaya başlamıştı. Eğitim 
ve kültürel alanda olduğu gibi, sosyo-ekonomik 
ve politik alanlarda da desteğini esirgemeyen Tür-
kiye Cumhuriyeti sayesinde 1994’te barışçıl yolla 
Gagauziya Moldova arasında kriz çözülmüştü ve 
rahmetli cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in de 
kişisel gayretleri ile Gagauzya özerklik kazan-
mıştı. Yıllar içinde her ne kadar yasal kazanımlar 
kırpılmış olsa da kendi Başkanımız, Hükümeti-
miz ve Halk Topluşumuz (parlamentomuz), Mol-
dova Cumhuriyeti içinde özerk Gagauz Yeri’miz 
var. Sosyo-ekonomik problemler, işsizlik geçim 
sıkıntısı ve gelecek endişesi ile ekmek parasını 
kazanmak için çocuklarına daha iyi bir gelecek 
sağlamak için Gagauzlar ağırlıklı olarak Rusya 
ve Türkiye’ye ilk önce çalışmaya sonra da ka-
lıcı olarak oturmaya gitmeye başladılar. Şu anda 
Gagauziya’da ciddi bir demografik problem var. 
Son yıllarda Gagauziya’yı ziyaret ettiğimde her 
yıl daha boşalan sokaklar, sahipsiz kalan evler, ço-
cukları tarafından terkedilmiş yaşlılar görüyorum. 

Rusya’da ana dilini konuşmayan kendi kültüründen 
uzak kalan Gagauz çocuklar, hatta Gagauziya’da 
bile çocukların ana dilinde konuşma oranı o ka-
dar düşük ki Sovyet döneminde bile bu seviyede 
değildi. Benim ailemin durumu Gagauziya’daki 
durumun aynasındır aslında maalesef. Biz üç er-
kek kardeşiz ben Türkiye’deyim ortanca karde-
şim Rusya’da küçük kardeşim de Amerika’da… 
Batı dünyası Avrupa ile Rusya arasında kalmış bir 
Moldova’da, Moldova-Rusya-Türkiye üçgeninde 
kalan bir halktır şu anda Gagauzlar. Bir şekilde 
bir iş kurmayı başarmış işadamları veya esnaflar, 
üst düzey bürokratlar ve politikacılar, memleke-
tini terk etmek istemeyen veya terk edemeyecek 
durumda olup da orada bir şekilde yaşayan bir 
halk var şu anda Gagauz Yerinde. Belki de bi-
raz karamsar bakıyorum ama bu sadece benim 
kişisel bakışım değil, eski bir üst düzey Gagauz 
yöneticisinin de düşüncesi, eğer ciddi değişiklik-
ler olmazsa ve göç olayı devam ederse 30-40 yıl 
sonra Gagauzya kalmayablir. 

5.Türkiye ile Gagauzya ilişkilerini değerlen-
direbilir misiniz?  

Detaylara girmeyeceğim, esprili bir ifade ile özet-
leyebilirim – büyük ağabeyin zor durumda olan 
küçük kardeşe sürekli yardımcı olması

Y a ş a m

gagauzyurdugazete@gmail.com
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T ü r k -  B a l k a n  K a d ı n l a r ı  B i r l i ğ i

16 Şubat’ta, Balkanlar’da kadınların sorunlarını çözme önerilerinin tartışıldığı Edirne 
kenti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun eski başkentinde ilk Türk-Balkan kadın kon-
feransı düzenlendi. Trakya Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe birçok politikacı, 
akademisyen ve STK katıldı.
Konferansa 6’dan fazla ülkeden temsilciler katıldı: Makedonya, Kosova, Romanya, 
Karadağ, Yunanistan. Davet edilenler arasında Gagavuz özerkliğinin temsilcileri vardı.
Türkiye-Balkan kadınları konferansının başlatıcıları olarak, Türkiye Kadın ve De-
mokrasi Derneği KADEM, Trakya Üniversitesi ile birlikte hareket etti.
Seminer, KADEM temsilcisi Zeynep Şahin’in konuşmasıyla başladı. Modern dünya-
da kadınların önemini belirtti.
Trakya Üniversitesi’nden araştırmacı Nilgün Tabakoğlu, seminerin amaçlarından 
bahsetti: “Balkan dünyasının tüm kadınlarını, ruhu ve diline çok yakın olduğumuz 
birleştirmek istiyoruz. Seminerimizin amacı, Türk dünyasının her zaman onların yar-
dımına geleceğini göstermektir. ”
KADEM Başkanı Salih Okur Gümrükçüoğlu, seminere katılma sevincini dile getirdi: 
“Bugün yüzyıllar öncesine dayanan uzun zamandır devam eden dostluğumuzu, tüm 
kadınları ayrımcılık sorunları çözmek için bir araya getirmek için buradayız. Kadın-
ların ve erkeklerin kamusal hayata katılma fırsatlarına eşit fırsatlara erişimlerini des-
tekleyen etkinlikler düzenliyoruz. ”
Seminerde Konuşmacı Mustafa Centop oldu. Kadınların kültürel taşıyıcı olduğunu ve 
kültürün en küçük ayrıntılarını gelecek nesillere aktarmada çok önemli olduğunu, bu 
nedenle bu çalıştayın kadınların işi için çok önemli olduğunu söyledi.
Seminer, kadın kamu kuruluşlarının faaliyetlerini tartıştıkları panel bölümlerinde ya-
pılan tartışmalarla devam etti. Çok kültürlü bir toplumda yaşayan küçük ulusların 
ulusal ve manevi değerlerinin korunması ve aktarılması ile ilgili bazı iyi uygulama 
örnekleri tartışılmıştır.
Farklı Balkan ülkelerinden katılımcılar ataerkil dünyadaki kadınların sorunları ve zor-
lukları ve bu sorunların çözümünde sivil toplum kuruluşlarının önemi hakkında ra-
porlarını sundu. Gazetemiz Alla Buuk ve Maya Trandafilova’nın muhabirleri ve aynı 
zamanda Sh. M.Marunevich Irina Resilyan. Vatandaşlarımız, “Gagauz kadınlarının 
iş dünyasında ve politikadaki sorunları”, “Gagauz geleneklerinin ve geleneklerinin 
festivaller aracılığıyla korunması ve yaygınlaştırılması” ve “Dmitry Karachoban’ın 
eserlerinde kadın imajı” konulu raporlar sundu.
Konferansın sonunda katılımcılar bir karar imzaladılar. Tüm katılımcılara takdir mek-
tubu verildi ve genel bir fotoğraf çekildi. 

Alla BUUK

16 февраля в древней столице 
Османской империи, городе 
Эдирне, состоялась первая 
конференция турецко-
балканских женщин, на которой 
обсуждались предложения по 
решению проблем женщин на 
Балканах. На мероприятии, 
состоявшемся в Тракийском 
университете, приняли участие 
многие политики, академики 
и НПО. Для участия в конференции приехали представители из более 6 стран: Македония,  
Косово, Румыния, Черногория, Греция. В числе приглашённых были и представители 
Гагаузской автономии. 
В качестве инициаторов проведения конференции турецко-балканских женщин выступила турецкая 
Ассоциация женщин и демократии KADEM совместно с Тракийским университетом. 
Семинар начался с выступления представительницы KADEM Зейнепа Шахина. Она отметила 
значимость женщины в современном мире.  Научный сотрудник Тракийского университета 
Нилгюн Табакоглу рассказала о целях семинара: «Мы хотим объединить всех женщин 
Балканского мира, с которыми мы очень близки по духу и языку. Цель нашего семинара - 
показать, что турецкий мир всегда придёт им на помощь». 
Президент KADEM Салиха Окур Гюмрюкчуоглу выразила свою радость от участия в 
семинаре: «Сегодня мы здесь, чтобы возобновить нашу давнюю дружбу, которая уходит 
вглубь веков, чтобы объединить всех женщин во имя решения проблем дискриминации. Мы 
организовываем мероприятия, которые поддерживают доступ женщин и мужчин к равным 
возможностям для участия в общественной жизни».
С речью на семинаре выступил спикер парламента Мустафа Чентоп. Он сказал, что женщины 
являются культурными носителями и очень важны в передаче мельчайших деталей культуры 
следующим поколениям, поэтому этот семинар очень важен для работы женщин. 
Продолжился семинар дискуссиями в панельных секциях, на которых обсуждали деятельности 
женских общественных организаций. Были обсуждены некоторые примеры передовой 
практики, связанные с сохранением и передачей национальных и духовных ценностей малых 
наций, живущих в многокультурном обществе.
Участники из разных балканских стран представили свои доклады о проблемах и трудностях 
женщины в патриархальном мире и важности неправительственных организаций в решении 
этих проблем.  Рассказали о проблемах и трудностях гагаузских женщин корреспонденты нашей 
газеты Алла Бюк и Майя Трандафилова, а также научный работник научно-исследовательского 
центра им. М.Маруневич Ирина Решилян. Наши соотечественницы представили доклады на 
тему «Проблемы гагаузских женщин в бизнесе и политике», «Сохранение и популяризация 
гагаузских традиций и обычаев посредством фестивалей» и «Женский образ в произведениях 
Дмитрия Карачобана». 
В завершении конференции участники подписали резолюцию. Всем участникам были вручены 
благодарственные письма и сделано общее фото. 

Текс и фото М.ВЛАДИМИРОВА.

Объединение тюрко-балканских женщин 

HRİSTİYAN OLDUKLARI İÇİN UNUTULUP YOK 
S AY I L A N  G A G A U Z  T Ü R K L E R İ

 Türkiye’de ilk olarak İstoyan Cansızov’un “Balkan Şib-i Ceziresinde
 Türkler” (Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, c.17, İstanbul 1328)
.adlı makalesinde Gagavuzlardan bahsedilmiştir
 Gagavuzlar hakkında ilk önemli bilgileri veren Yaşar Nabi Nayır,

Türk Gagauzlar ola-
 rak kaydettiği Gagauz
adının, Gök sözcü-
 ğünden gelen Gaga
 sözüyle Oğuz adının
birleşmesinden mey-
 dana geldiğini, bunun
 için de bu Türklere
GökOğuz denilebile-
.ceğini söyler
 Yaşar Nabi Nayır’ın
 bu şekilde ortaya attığı
 Gök-Oğuz adı, yakın
dönemlere kadar po-
 püler bir adlandırma
.olarak kullanılmıştır
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GÖKOĞUZ’un  ETKİNLİKLERİ

İstanbuld’da, Gagauz Türkleri Kahvaltıda Buluştu
Necdet Bey ilk Gagauz damatlarındandır. Diğer 
arkadaşlar eğitim sağlık çalışma problemlerini 
tek başına yaşamaması için çalışmak istiyoruz. 
Kimse tek başına bir çözüm bulmaz.”
Toplantıya katılan CHP Şişli Belediye Başkan 
adayı Muammer Keskin ise, “Ne kadar güzel 
bir toplantı, hep kadınlarımız burada. Ben iki 
şeye çok önem veriyorum biri çocuklarımız 
ikincisi de onları doğuran büyüten anneler. Eğer 
bir ülke çocuklarına gerekli özeni göstermiyorsa 
geleceği parlak değil demektir. Dolayısıyla ka-
dını eve hapsetmek çocuklarının daha iyi bir 
eğitim almasını engellemek anlamına gelir. İs-
ter Şişli’de yaşayın ister Şişli’de misafir olun. 
İster yolunuz Şişli’ye düşsün. diye konuştu. İs-
tişare toplantısında derneğin başkan yardımcısı 
Avukat Osman Sivil de toplantıya katılanların 
yaşadıkları sorunları bir hukukçunun gözünden 
değerlendirdi. Soru cevap niteliğindeki bu otu-
rumda, çalışma sorunları, çalışma izinleri so-
runları, mülk edinme sorunları ve diğer sorun-
lar ele alındı. 
Ayrıca toplantı sırasında misafirlerin çözüm 
istedikleri konular için formlar dağıtıldı. Bu 
formlardan 80 kadarı dolduruldu. Doldurulan 
bu formdaki sorumlar bilimsel olarak değer-
lendirilerek çözüm bulunmak için çalışmalar 
yürütülecek. gagauzyurdugazete@gmail.com
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GÖKOĞUZ’un  ETKİNLİKLERİ

G a g a u z l a r ı n  b ü y ü k  b u l ş m a s ı

gagauzyurdugazete@gmail.com www.gagauzya.comgagauzyurdugazete@gmail.comwww.gagauzya.com

Derneğimiz tarafından organize edilen, 
Şişli ve Ataşehir Belediyesi’nin destekle-
riyle düzenlenen dayanışma kahvaltısı yo-
ğun bir katılımla gerçekleşti. 17 Şubat’ta 
Şişli Belediyesi Nazım Hükmet Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirlen dayanışma  
kahvaltısına Ataşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Orhan Çerkez, İstanbul MHP 
Hoca Ahmet Yesevi Vakfı Başkanı Er-
doğan Aslı Yüce, Bulgaristan Türkleri 
Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk, 
BGSAM Erdal KARABAŞ, Azerbay-
can Agil SAMETBEYLİ 

gibi çok sayıda siyasetçi, sivil toplum ku-
ruluşu (STK) yöneticisi yer aldı. İstanbul’da 
yaşayan çok sayıda Gagauz’un da ka-
tıldığı organizasyon da konuşma yapan 
Gagauz Dostluk Kültür Derneği Başkanı 
Necdet Ertuğrul, “Sizleri burayta davet 
etmemizin en önemli nedeni, 10 yıl önce 
Gagauzlara hizmet vermek için yola çı-
kan derneğimize siz Gagauzların daha 
fazla sahip çıkmasını sağlamak. Sevgi, 
saygı ve birlik içinde derneğimizi yaşa-
talım” dedi ve devam etti: “Son 25 yılda 
Gagauzların İstanbul ve Türkiye’deki sa-
yısı binlerle ifade edilecek kadar arttı. 
Zaman zaman sorunlarla karşı karşıya 
kalabiliyorsunuz. Bu sorunların çözümü 
için yetkililere dernek vasitasıyla daha 
rahat ulşabilirisiniz. İsteyen arkadaşları-
mız yönetime girerse çok daha iyi ve et-
kili projeler geliştirebileceğimizi düşü-
nüyorum.” 

BelediyelerdenYoğun İlgi. Kahvaltı 
organizasyonuna katkı sağlayan Ataşe-
hir ve Şişli Belediyelerinden üst düzey 
katılım yaşandı. Ayrıca Türk Dünyasın-
dan Sorumlu MHP İstanbul İl Başkan 
Yardımcısı  Sn. Bülent MAŞAOĞLU da 
katıldığı organizasyona “Bu toplantıya 
davet eden Necdet Başkana teşekkür edi-
yorum.” diye başladı ve şöyle devam etti 
“Ben nekadar Türk isem Sizlerde o kadar 
Türksünüz, Sizler ne kadar Gagauz iseniz 
Ben de o kadar Gagauzum” sözleri ile 
konuşmasını bitirdi. CHP Şişli Belediye 
Başkanı adayı Mummer Keskin de birer 
konuşma yaptılar. Gagazular Dernek Yö-
netiminde Daha Etkin Olabilmeleri için 
yönetime destek vermeleri gerekir. diye 
sözlerine son verdi. Kahvaltı organizas-
yonuna izdiham yaşandı katılım hazırlık-
ların çok çok üstündeydi. Büyük katılım 
sağlayan Gagauz Türkleri dernek yöneti-
minde daha çok yer almayı planladığını 
belirtirken onlarca yeni üye başvuru fo-
rumları alındı. Yeni yapılacak Kongrede 
katılmak isteyen görev almak isteyen her-
kesi derneğe davet etti. Ayrıca üyeler için 
bir değerlendirme yapan Necdet Ertuğ-
rul, “Derneğimizin kapılarını tekrar aç-
tık tüm Gagauz kardeşlerimizi bekliyo-
ruz, DURMAK YOK YOLA DEVAM 
sloganı ile tekrar yollara düştük. Hepi-
nizi bu kutlu davamızda yanımızda ol-
manızı istiyorum.” dedi.  Gagauz hal-
kına hizmet hakka hizmet şiarıyla daha 
nice beraberliklere sözleri ile gelen tüm 
Gagauz kardeşlerimize teşşekkür ederek  
konuşmasını bitirdi. 
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Ta n ı t ı m  Gezi

Eski Geth çölünün Budzhak bozkırlarına, 
Gagavuz halkının canlanmasının beşiği ve 
renkli ulusal topraklara hoş geldiniz!!!

Bozkır şiirleri ve efsaneleri, Sarmatyalılar 
höyükleri ve el değmemiş şifalı otlar ve kır-
mızı kil konserveleri ile kaplıdır.

Tuna yerleşimciler, nadir bulunan Moldova 
yerleşim yerlerine sığınırlar çünkü Moldova>nın 
güneyindeki boş arazileri işgal ederler. Ken-
dine özgü bir sembiyoz, Moldova, Alman, 
Bulgar, Yahudi, Rus, Ukraynalı, her bir et-
nik grup kendi iyiliğini bu topraklarda buldu. 
Uyum içinde yaşamak ortak inançlarla des-
teklenmelidir.

Gagavuz - Hristiyan dininin Türkleri, bir-
çok yönden gizemli insanlar. Yazılı bir dili ol-
mayan yüzyıllarca dili, kendine özgü kültürel 
yapısını, zengin halk sanatını korudu.

 Yerleşik Gagavuz halk mutfağında, göçebe 
yaşamın birçok özelliği izlenir (özel sütün işlen-
mesi, etin depolanması, peynir, deride peynir, 
vb.). Ekmek, beslenmede önemli bir yer işgal 
etti. Turta popüler, dahil. brynza (kyvyrma), 
biberli soslar (manja), baharatlı fırında kuzu 
(kovyrma), etli pilav (bulgur) şeklinde şark 
yemeği.  Yerleşik Gagavuz halk mutfağında, 
göçebe yaşamın birçok özelliği izlenir (özel 
sütün işlenmesi, etin depolanması, peynir, de-

ride peynir, vb.). Ekmek, beslenmede önemli 
bir yer işgal etti. Turta popüler, dahil. brynza 
(kyvyrma), biberli soslar (manja), baharatlı 
fırında kuzu (kovyrma), etli pilav (bulgur) 
şeklinde şark yemeği.

Ozerk topraklarında, Moldova’daki ben-
zersiz at yetiştirme merkezi sayesinde, dünyaca 
ünlü Oryol savaşçılarının atlarında bozkır ha-
yatının keyfini çıkarmanın tadını çıkarabilirsi-
niz. Her yıl 6 Mayıs’ta büyük Gagavuz etnik 
bayramı Hederlez’de, kaçırılmaması gereken 
at yarışları ve festivaller düzenlenmektedir. 

Ulusal kültürün zenginliği burada.
Gagauzia toprağının iklim koşulları altında 

ısının ve yüksek verimliliğinin bolluğu, üretilen 
şarapların kalitesini ve çeşitliliğini doğrudan 
etkileyen Fransa’nın en iyi şarap bölgelerine 
benzer: beyaz şaraplar - Aligote, Sauvignon, 
Chardonnay, Feteasca beyaz, Pinot, Trami-
ner Rosé. Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot 
Frangı, Gagauzia dünyanın birçok ülkesine 
şarap ihraç ediyor, satın alıyor, üreticiye dik-

kat ediyor, güney bölgesindeki şaraplardan 
gerçekten zevk alacağınıza inanıyor.

Arkeolojik miras, arkeolojik kültürlerin zen-
ginliği ve çeşitliliği, eski uygarlıklar, Hum-
melnitsa kültürü ya da gizemli yapılarla ilgili 
M.Ö. IV. Binyıl yerleşimi olan bu bölgenin çok 
özel bir tadıdır. Bunlara Bessarabian surları da 
denir. M.Ö. II. Yüzyıldan VII. Yüzyıl’a ka-
dar olan dönemde yapılmıştır. Bunların çoğu, 
Roma İmparatorluğu’nun egemenliği döne-
minde yaratıldı. Ayrıca, bölgenin arkeolojik 
değeri Kazakya köyü yakınındaki Sarmatya 
kurganlarıdır.
Gagavuz - Yeri herkesin ruh için 

dinlenebileceği bir yer!

G a g a u z y a ’ d a  T u r i z m
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Gagauz YurduG R

Gagauziya olarak bilinen Gagavuz Özerk 
CumhuriyetiMoldova’nın güneyinde yer 
alır. Resmi olarak Moldova’ya bağlı olan 
Gagavuz Özerk Cumhuriyeti’nin kendi 
marşı ve bayrağıbulunmakla birlikte, kendi 
yasama meclisleri ve yürütme organlarına 
sahiptirler. Moldova ile barışçıl bir şekil-
de yaşamlarını sürdürmekte olan Gaga-
vuz Türklerinin yerleşik olduğu bölgeye 
Moldova’nın başkenti Kişinev’den gitmek 
isteyenlerin güney yönünde bir buçuk sa-
atlik bir yolculuk yapmaları gerekir. 
Orta Asya’dan göç eden Gagavuzlar halen 
Türkçe konuşuyorlar. Dillerinde ciddi bir 
değişim yaşamamışlar. Daha çok Rumeli 
ve Edirne yörelerinin konuşmalarını andı-
ran bir ağız ile günlük konuşmalarını sür-
dürmektedirler. Aslen Oğuz boylarından 
geldiği bilinen Gagavuzların Gök Oğuz adı 
ile anıldığı da vakidir.

Oğuzların Kayı ve Kınık boyları Orta 
Asya’dan batıya göç esnasında nasıl Ana-
dolu ve civarına yöneldiyse, Gagavuzlar da 
aynı dönemlerde Karadeniz’in kuzeyinden 
Avrupa yönüne göçler gerçekleştirmişler-
dir. Bulgaristan, Romanya ve Macaristan’a 
göç eden Türkler olduğu gibi Gök Oğuzlar 
da önceleri Romanya-Dobruca bölgesine 
yerleşmişler. Daha sonraları oradan da 
göç ederek şimdiki yerleşim yerlerine gel-
mişler. 
Yaşadıkları bölge tarım ve hayvancılığa 
oldukça elverişli. Ancak ekonomik yön-
den geri kalmışlığın verdiği etki ile işsizlik 

oranları Gagavuzya’da oldukça yüksektir. 
Özerk Cumhuriyetin başkenti Kamrad’da 
her ne kadar yeni yeni marketler açılıyor 
olsa da pazar ve pazarcılık kültürü halen 
güçlü bir şekilde sürdürülüyor.
Türk kökenli olan Gagavuzlar dini inanç 
olarak Ortodoksluğu benimsemişler ve 
dinlerine de oldukça bağlı bir yaşam sür-
dürmekteler. Tarihte kavimler göçü olarak 
bilinen büyük olay ile Avrupa’ya göç etmiş 
Türklerin pek çoğu asimile olurken, Ga-
gavuzlar dillerini ve kültürlerini muhafaza 
etmişlerdir. 
Romanya bölgesinden şimdiki bulunduk-
ları yere gelme nedenlerinin başında da 
asimile olmaya karşı gösterdikleri direnç 
vardır. Geleneklerinin ve dillerinin Türki-
ye ile aynı olması bu her iki değerin Orta 
Asya’dan beri korunup sürdürüldüğünü 
gösterir. Yoksulluğun had safhada olması-
na rağmen temizliğe verdikleri önem toplu 
alanlarda oldukça dikkat çekici bulunuyor. 
Hastane ve okulları oldukça temiz. Eskimiş 
araba lastiği ve pet şişe gibi atıkları tekrar 
değerlendirerek ilginç eserler ortaya koya-
bilen çalışkanlık ve beceriye sahip Gaga-
vuzlar, Türk misafirperverliğini Avrupa’da 
yaşatmaya çalışıyorlar. 

Gagavuz Türkleri Hakkında Bilinmeyenler Moldova hem Gagauziya sizin için ne?
TİKAnın Moldovada 

hem Gagauziyada yap-
tıı işlär için TİKA Kişi-
nev ofisin koordinatoru 
Selda ÖZDENOĞLUy-
lan konuştuk.

Paalı Selda ÖZDE-
NOĞLU, siz, TİKA ko-

ordinatoru olarak, Moldovada bir yılsınız, ama, 
eski TİKAcı olarak, burayı çok kerä geldiniz. 

Moldova hem Gagauziya sizin için ne?
Burayı birkaç kerä gelip-gitmiştim, çok proekt-

ların başında oldum. Ama bundan en büük kazanç 
oldu o, ani moldovalıların hem gagauızların kali-
bini kazandım. Onnarın da artık kalibimdä önemni 
bir eri var. Gagauzlarlan da bir kardaşlıımız var, 
çünkü aramızda kan baamız var. Moldovannarı 
da çok sevdim. Onuştan, geldiim gündän beeri 
onnarın yanında bir ayledä kendimi duyêrım.

TİKA olarak çok işleri burada yapêrız, ama 
iki toplumda da taa çok severiz kalibtän kalibä 
yapan işleri. Zerä yapılan işlär mekanik kalma-
malı. Belliki, para olmadaan kimi işlär olmêêr. 
Ama sadecä da para etmeer, bir da can sıcaklıı 
olması lääzım.

TİKA yolunnan Türkiye dünnedä çok insannık 
hem kalkınma yardımnarı yapêr. Bu kolay diil.

Elbetki. 2017-ci yılda Türkiye, yapılan har-
camalara görä, dünnedä insannık yardımarında 
1-ci oldu, kalkınma yardımnarında da 6-cı. Şindi 
önümüzdä duran devletlerä bakêrız Amerika, Ger-
maniya, Yaponiya – zengin devletlär. Türkiye en 
zengin altıncı devlet diil. Ama, demeli ki, bir can 
sıcaklıı durumu var.

Moldovada yaptıınız proektların arasında aar-
lık Gagauziyaya verersini. Ama şindi Moldovada 
büük bir proekt başarêrsınız – Moldova Preziden-
turasının binasını.

Dooru, çalışmamızın aarlıı taa çok Gagauzi-
yada olêr. Ama son yıllarda Moldovanın başka 
erlerindä da proektların yapmasının arzusundayız. 
Moldova Prezidenturasının binasının remondu da 
iki Prezidentın arasında annaşmaya görä yapılêr. 
Bu bir jest – Türkiye halkından Moldova halkına 
bir baaşış. Bu binayı biz Moldova halkına yapêrız. 
Zerä bu bina – Moldovanın baamsızlıı simvoludur. 
Onun karannıkta kalması islää diil. Onu aydın-
natmak lääzım, işletmäk lääzım, bununnan Mol-
dovanın baamsızlıını güçlendirip.

Açıklamalara görä da, Türkiye Prezidentı Re-
cep Tayyip ERDOĞANın vizitinda bu binanın 
ofițial açılışı yapılacek.

Ölä, ama diil salt bu binanın. Düşünerim, ani 
bu sırada var bizim Gagauziyada 72 uşak alacek 
eni yaptıımız yatılı uşak başçasının hem eni yap-
tıımız Komrat rayon bolniţasının hirurgiya kor-
pusun açılışı da.

Bundan kaarä, bilersiniz, büük bir proektı-
mız hazır – “Recep Tayyip ERDOĞAN üüredi-
cilik kompleksı”. Pek isteeriz, ani ona uur gel-
sin deyni, Sayın Prezidentımız burdaykana bir 
temel atmalı işi yapalım, da Canabisi o temelä 
bir taş koysun.

Sıra gelmişkan Gagauziyada yapılan proekt-
lara, onnarın birkaçını açıklırmısınız?

Onnarın arasında Valkaneş kasabasının su pro-
ektı, Kiriyet küüyün Kultura Evi, Aydar küüyündä 
kilimciliklän ilgili proektlar var.

Siz geldiinizdän beeri kendiniz herbir gagauz 
küüyünü hem kasabasını gezip, işlärlän erindä 
tanıştınız.

Bunu yaptım o üzerä, ani Gagauziyanın hepsi 
23 küüyünnän hem 3 kasabasınnan tanışıp, ken-
dim gidiym da, oradakı erli öneticilärlän buluşup, 
istediklerini hem problemalarını doorudan üüre-
neyim, erindä göreyim. İsteerim ki her küüdä Tİ-
KAnın izi olsu, her küüyä bişey yapalım.

Gagauziya öndercileri bunda sizi önnendirerlär mi?
Halizdän biz baamsız olarak çalı-şêrız. Gaga-

uziyada bir seçilmiş önetim var. Onuştan onnar-
lan bir işbirlii halında çalışêrız. Ama onnar bizä 
demeerlär: şurda gidin bir iş yapın, şurada yap-
mayın. Biz kendi iş kartamızı kurêrız. Da, iş ba-
şına geldiinän, onnara da bildireriz. Çünkü öne-
timin bilgisi dışında bişey yapmaa çok gözäl bir 
iş diildir.

Sölediiniz işlär – büük işlär. 1994-cü yıldan 
büünkü günädän TİKA burayı kaç milion dolar-
lık proekt yaptı?

Burada isteerim pek önemni bir incelemäk açık-
lamaa. Başka devletlär, yaptıkları yardımnarın pa-
rasını sayarkan, bunun içinä hepsi harcamaları 
koyêr: personal zarplataları, yol hem başka harç-
ları. Türkiye bölä yapmêêr. Türkiye sayêr sadecä 
proektlara koyulan parayı. Baştan bilä sayarsak, 
sadecä TİKA burayı yaklaşık 60 milion dolarlık 
proektlar yaptı.

Siz TİKAda çok yıllar çalışêrsınız. İşinizlän 
çok erlerä gittiniz, çok erleri gördünüz. Tereze-
nin bir çanaana Moldovayı hem Gagauziyayı at-
tıynan, öbür çanaana da başka devletleri – or-
taya ne çıkar?

Şindi kendi bakışımı açıklayarak, ama bu ba-
kış TİKA bakışı da – yaptıımız işä sayıp çıkması, 
çok önemni. Bän çok devlettä gördüm: bir proekt 
yapêrsınız, ama proekt bittiynän, ona sayıp çıkan 
yok da o çıkmayınca, 5-10 yıl o proektı siz hep 
bakêrsınız. Burada bu yok. Burada, Gagauziyada 
olsun, Moldovada olsun, çok sayıp çıkêrlar.

Burada insannar benim gibi, bunu burada duyêrım. 
Bir da, biz burada istediimiz modeldä çalışêrız – 
bir sorun var, o sorunu birliktä çözän çözüm or-
takları gibiyiz. Herkezi bişey ortaya koyêr – pa-
rayı, akıl, zaamet. Biz bir işi yaptıynan heptän 
çıkmêêrız ordan. Örnek: Komratta bir ihtärlar Evi 
yaptık, biz hep orayı önemni günnerdä gideriz, is-
tediklerini karşlamaa çalışêrız.

Siz TİKAdan kaarä birerdä taa işlediniz mi?
Bän Universitetı başardıynan gözümü TİKAda 

açtım, sanêrım, ani kapadacam da burada.
Saa olun.      Saa olun siz da.
Alıntı: http://anasozu.com/sorunu-birlikta-cozan-

cozum-ortaklari-gibiyiz/
gagauzyurdugazete@gmail.com
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VALENTİNA BUJILOVA 
( HACİOGLO) ŞİİRLÄR
Тема: REZÜME, V. BUJİLOBA

Valentina Bujilova (Hacioglo) duudu 
10. 07. 1968 y. Ukraina devletindä Odesa dola-
yında Kurçu küüyündä.
Bitirdi Kişinövda İ.Kränge adına institutu, fi-
lologiya fakultetini. Şiirleri tiparlandı gazeta-
larda, jurnallarda, “Sabaa yıldızı”, “Güneşçik” 
(red. Stepan Bulgar), “Hakikatın sesi”(red. 
Viktor Kopuşçu), kiyatlarda “Ukraina gaga-
uzların istoriyası”, “Kurçu küüyün istoriyası”,  
toplumda “Hakikatçıların sesi”. 1-ci er aldı ga-
gauz şiirleri yarışmasında(“Merası-2017”).

SESLENİNİZ, NEYİ YAAMUR 
ÇALÊR...
Sesleniniz: neyi yaamur çalêr
Gecä saadı, açan yalnızlıkta
Kemençesinnän kol-kola kalêr...
Musaafirlär - güzün serayında.
O annadêr zeetli hasretliini,
Devletlerä uzak yolculuunu,
Raatsız yolcu - diveç havezini-
Bulmaa yaşamanın mutluluunu...
O gamını daadêr kemençedä,
Parmakları öperlär telleri,
Altın seslär üüsek duygularda
Uyandırêr  sonsuz denizleri...
Dalga-dalga üzer o arkuşu,
Sedef köpükleri kaynadarak,
Sırdan  duman - gökün biyaz kuşu-
Kaplêêr, dolayları kullanarak...
O annadêr inan için canda,
Paklık için uşaan bakışında,
Kurtarıcı seslär - gerçek sevda...
Allaa da siireder bir tarafta...

ÖZLEMÄK
Biz seninnän özledik acıya kadar...
Beklemäk oldu artık dayanılmaz,
Annamaz , üzsüz lüzgär delilää kadar 
Raatsızlêêr: o faydasız, yaramaz.
Hergünkü işi kıyıştırdık
Daymankı duyguylan diiştirmää,
Düş istediklärlän savaştık
Biz sevgimizi paylaştırmaa.
Biri - birimizlän  bulaştık,
Titiremeyä kadar, derin...
Her zamannarda  aşaa kaldık,
Sarp tutkumuza verip eri.
Dudaklarında hep var izlär,
Haşlanmış onnar öpmeklerdän,
Baaşlandık bIri-birimizä
Vakıdınnan, ömürümüzdän.
Yakıştık her taraftan, uyduk...
Soluumuz ta bir türlü, seslän...
Can düülmelerinnän unuttuk
Dünneyi, biz birerdä açan...
Boş bu iş - ölçmää duyguları,
Ayırılmakt’aykan, uzakta,
Boşuna arcama lafları,
Acıya kadar...sonsuz özlemektä...

Haberler

Moldova’da Hamdullah Suphi 
Tanrıöver Türk Dili Sınıfı Açıldı

Moldova Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesinde, 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA)  tarafından Komrat Devlet 
Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili 
sınıfı açıldı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın 2017 
yılında bölgeye ziyareti sonrasında Yunus 
Emre Enstitüsü ve Komrat Devlet Üniversi-
tesi arasında imzalanan Türkoloji projesiyle, 
Türk Dili ve Edebiyat Bölümünün açılma-
sına karar verilmişti. TİKA, Türk Dili ve 
Edebiyat Bölümü’nün açılması amacıyla 
tahsis edilen sınıfın tadilat ve donanımını 
gerçekleştirdi. Türk dili sınıfının açılış tö-
renine T.C. Kişinev Büyükelçisi Sayın Sök-
mensüer, TİKA Kişinev Program Koordi-

natörü Selda Özdenoğlu ve Komrat Devlet 
Üniversitesi Rektörü Sergey Zaharıa katıldı. 
Yeni Türkçe sınıfları kurulması için Türkiye 
olarak her zaman gerekli desteğin verile-
ceğini vurgulayan Büyükelçi Sökmensüer,  
‘’Hâlihazırda Türkçe öğrenmek isteyen genç-
lere eğitim verilen sınıfın önümüzdeki dö-
nemlerde daha fazla öğrenciye ulaşmasını 
temenni ediyorum’’ dedi.

Gagavuz köylerinde Türkçe okulların açılması 
ve Gagavuz öğrencilere Türkiye’de eğitim 
imkânı sağlanması için çalışan Türkiye’nin 
yetiştirdiği devlet ve sanat adamı Hamdul-
lah Suphi Tanrıöver’in isminin verildiği sı-
nıfın 2019-2020 eğitim yılında 30 öğren-
ciyle eğitime başlamayı planlanıyor. 

Her dil bir yaşamdır

DİLARA ŞİMŞEK  
Bugün Uluslararası Anadil Günü. Birleşmiş 
Milletler Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür Örgütü’ne (UNESCO) verilerine göre 
dünya üzerindeki 6 bin dilden 2 bin 473’ü yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıya. Her 2 haftada 
1 dil yok oluyor. Türkiye’de konuşulan 18 dil 
de kaybolmaya yüz tutan diller arasında.
UNESCO tehlike altındaki dilleri; ‘kırılgan’ 
‘açıkça tehlikede’, ‘ciddi anlamda tehlikede’, 
‘son derece tehlikede’ ve ‘kaybolmuş’ kate-
gorileri altında ele alıyor.
♦ Dilin ‘kırılgan’ olması, birçok çocuk tara-
fından konuşulmasına rağmen bu kullanımın 
ev gibi belirli alanlarla sınırlandırıldığı anla-
mına geliyor. Türkiye’de Abhazca, Adigece, 
Kabartayca-Çerkesçe ve Zazaca kırılgan dil-
ler arasında sıralanıyor.
♦ ’Açıkça tehlikede’ olan dillerin çocuklar ta-
rafından anadil olarak öğrenilme oranı oldukça 
düşük. Abazaca, Hemşince, Lazca, Pontus Yu-
nancası, Romanca, Süryanice ve Batı Ermeni-
cesi açıkça tehlikede olan dillerden.
♦ ’Ciddi anlamda tehlikede’ olan diller top-
lumun yaşlı kesimi tarafından konuşulan, 
orta-yaşlı kesim tarafından anlaşılan ama 
çocuklara öğretilmeyen dilleri kapsıyor. Bu 
sınıflandırmaya göre Gagauzca, Ladino ve 
Turoyo ciddi anlamda tehlikede.
♦ ’Son derece tehlikede’ olan diller toplumun 
yaşlı kesimi tarafından nadiren konuşuluyor. 
Türkiye’de bu kategoriye giren tek dil ise sa-
dece 4 kişinin konuştuğu Hertevin.
♦ Kapadokya Yunancası, Ubıhça ve Mlahso 
da Türkiye’nin kaybolmuş dilleri arasında yer 
alıyor. 
ASİMİLASYON POLİTİKASI
Hemşin kültürü üzerine çalışmalar ve araş-
tırmalar yapan Hikmet Akçiçek Hemşince, 
Zaza Dil ve Kültür Derneği (ZAZA-DER) 
Başkan Yardımcısı Hıdır Eren Zazaca, Istan-
bul Pomak Kültür Derneği Başkanı Bayram 
Erat ise Pomakça ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu.
Hikmet Akçiçek, devletin dillere yönelik 
politikasının pozitif olmamasının ve bel-
li dillerin yok olması için asimile politikası 
izlemesinin, dillerin yok olmasında bir etken 
olduğunu söyledi.
Farklı kültürlerin korunması gerektiğinin al-
tını çizen Akçiçek, devletin Türkçe dışındaki 
dillere de kaynak ayırması gerektiğini belirtti. 
Akçiçek, ‘seçmeli ders’lerin lafta kalmama-
sını vurgulayarak, “Lazca seçmeli ders oldu 
ama bununla ilgili kitapları devlet basmıyor. 
Pozitif ayrımcılık olmalı ve kaynak ayrılması 
lazım. Ne yazık ki devlet bunun için üzerinde 
hiçbir sorumluluk hissetmiyor” diye konuştu. 
Akçiçek, Hemşin kültürü ve Hemşince’nin 
yaşaması için çaba içinde olduklarını; der-
nekler kurduklarını ve GOR adlı dergiyi çı-
kardıklarını kaydetti.
POZİTİF AYRIMCILIK YAPILMALI
Zazaca’nın, 4 ile 6 milyon arasındaki kişinin 
anadili olduğunu ve Türkiye’de ağırlıklı ola-
rak Dersim, Bingöl, Siverek, Kuzey Diyarba-
kır olmak üzere birçok yerde konuşulduğuna 
dikkat çeken Hıdır Eren; anadilde eğitim ve 
Zazaca yayın yapan televizyon kanalı istek-
lerini bir kez daha dile getirdi. “Seçmeli ders 
açıldı, halk eğitim kurslarında Zazaca eği-
tim veriliyor ama hem kaynak yok hem de 
öğretmen atamaları yapılmıyor” diyen Eren, 
devletin politikasını değiştirmesi gerektiğini 
ve pozitif ayrımcılığın yapılması gerektiğini 
vurguladı.
Alıntı: 
https://www.birgun.net/haber-detay/author/dilarasimsek

Vitaliy MANJULun özel resim sergisi açıldı

Küçük ayın 15-dä Komrat regional re-
sim Galereyasında açıldı Gagauziyanın 
anılmış resimcisinin Vitaliy MANJU-
Lun özel resim sergisi.  Sergidä var 60-
tan zeedä kartina, angılarını avtor çeşitli 

tehnikalarda yaratmış hem annadêrlar o 
resimnär Gagauziyanın gözelliini hem in-
sannarını. Serginin açılışında pay aldılar 
Gagauziyanın kultura insannarı hem re-
simcilik şkolalarının öndercileri.

Ozaman karannıktan aydınnaa çıkmaa başladıydık
(80 yıl oldu nicä gagauzça şkolalar kurul-

duydu) 
1957-ci yılın Orak ayın 16-da Moldova SSRın 

Ministerlik Soveti  kabletti pek paalı hem önemni 
№454  Kararı: “Gagauz milletin uşakların üü-
redilmesini iileştirmää deyni önnemnär için” 
(«О мерах по улучшению обучения детей 
гагаузской национальности»).

Bu Karara görä kabledildi anılmış gagauz 
yazıcısının hem bilim adamının Dionis TA-
NASOGLUnun hazırladıı gagauz alfavitı 
hem orfografiyası. Hazırlandı hem tiparlandı 
üüretmäk kiyatları, angılarına avtor oldular Ni-
kolay TANASOGLU, Dionis TANASOGLU, 
Nikolay BABOGLU hem başkaları. Bundan 
kaarä Kaul pedagogika uçilişçesindä hazır-
landı gagauz dilindä üüredicilär. Gagauzça 
şkolaları açmaa deyni yapıldı başka hazır-
lanmak işleri da.

Hepsi bu hazırlamaklardan sora, 1958-ci yılın 
Ceviz ayın (sentäbri) 1-dä gagauz küülerindä 
seftä açıldı gagauzça şkolalar. Uşaklar havezlän 
gagauz dilindä üürenmää başladılar. Büük se-
vinmelikti. Ama…

Ama, küülerimizdä erleşän hem gagauzça 
bilmeyän sovet aktivistleri bu şkolaların açıl-
masında kendilerinä deyni korku gördülär, zerä 
gagauzlar karannıktan aydınnaa çıkmaa baş-

ladıydılar. Da onnarı, gagauzları, karannıkta 
brakmaa deyni hem köklerindän koparmaa 
deyni hem da kendilerinin (sovet aktivistle-
rin) sıcak erlerini kaybetmemää deyni boozu-
muza bastılar. Da 1962-ci yılda gagauzça üü-
renmeyi kapattırdılar.

Herliim ozaman gagauzça şkolalarımızı 
köklämäydilär artık 80 yıl gagauzça üürene-
ceydik hem gagauz şkolasını en üüsek uurda 
tutaceydık, gagauzça koleclarımızı hem Uni-
versitetlerimizi açaceydık, kendi terimizlän 
kendimizä izmet edeceydik.

Ama olmadı, zerä onnar kim ozaman, boo-
zumuza basıp, şkolalarımız kapattı, büün da 
gagauzça şkolalrımızı açmaa deyni köstek-
leri koyêrlar.

Akademik Todur ZANET
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Приехала домой в отпуск!
И многое не узнала. И многие меня удивили. 

И даже разочаровали. ГАГАУЗИЯ,
моя красивая и добрая ранее, настолько 

политизировалась нынче , что стало тревожно 
за ее будущее. Власть занята продлением своей 
власти и своим бизнесом. Автономные полномочия 
региона в большинстве своем уже утеряны.. 
Те, кто за них ратует огульно охаиваются. 
А те, кто лизоблюд - деньги зарабатывают. 
Новый вид торгов у нас внедрили главные 
чиновники: кто больше предает, тот больше 
получает. И общение видоизменилось: одни 
диалог ведут между собой с оглядкой, опасаясь 
получить какой-нибудь ярлык. Другие, даже 
с теми, кого давно знают, могут поругаться 
из-за чужой партии или сплетен. Местная 
власть народ разделила на своих и чужих.  И 
вбила между ними такой клин, что страшно 
за здоровье этих людей.  Никакой гибкости, 
понимания, толерантности. И даже руку 
не подают, если ты не того окраса.  И сама 
власть в этом пример подает. Все категорично, 
безапеляционно и в лоб. А если не согласен, 
имеешь свое мнение - враг.  Не узнаю многих. 
Шохоловский разлом проникает в сердца. 
Ножом по живому. И линия раздела между 
красными и белыми глубокая. Даже за семейным 
столом. Высушила политика у отдельных 
индивидуумов тело или разум и обострила 
агрессию или недоверие. К счастью, не у всех.  
Пару дней не понимала, отчего ко мне некие 
лица проявляют настороженность.

Давно не живу в Гагаузии и не участвую 
в общественно-политической жизни.  Даже 
в полемику ни с кем не вступаю.  И сайтов 
никаких не веду.  Не скрываюсь за спинами 
мертвых душ.Липовых страниц не завожу.  
Ни на кого не обижаюсь.  И общаюсь только 
о природе, детях и кино.  Не осталось во мне 
местничества и желания рассуждать с кем-то о 
политике. Мне не интересна однобокость вся 
эта вокруг влаховской башканской власти. 

И их трибуна, где нынче больше врут, чем 
дышат.  И фотографии я меньше люблю, чем саму 
жизнь. У меня свое обособленное отношение 
ко всему. Без примеси фальши и притворства.  
И я веду всегда прямой диалог или честный 
поединок, если к этому вынуждают.

 Но, оказывается, тут решили, что именно 
я - тот скрытый блогер, нападающий на всех 
без разбору политиков и неполитиков региона 
и раскрывающий их язвы наружу. 

С массой ошибок в тексте и язвительности в 
содержании. И на меня надулась часть гагаузского 

мира.  Отворачиваются и сердятся. В связи с 
этим, обозначаю ЧЕТКО свою позицию по 
этому вопросу.  Господа, земляки! Я достаточно 
прожила чтобы: бояться высказываться открыто; 
прятаться под фейками; писать безграмотно; 
стравливать людей; сочинять небылицы и т.д. 
Мне нет смысла скрываться под чужими лицами 
и масками. Мне нравится моё лицо. И я не 
умею настолько разозлиться, чтобы «отсекать» 
головы.  Я простила даже своих врагов.  И 
всех, кто лишил меня любимой работы дома. 
Образ мыслей своих я направила на творчество 
и созидание. Разрушайте свою душу и жизнь 
друг другу сами. Без меня! Свою семью я 
люблю и зашищаю. И так будет всегда. И 
так поступают все нормальные люди. 

Я даже голосую на выборах иногда. Но 
только за тех, у кого полезная программа 
действий, а не полезные портреты.

 А вот пишу я уже редко,  аналитику или лирику,  
и только на своей странице и только

ПОД СВОЕЙ СОБСТВЕННОЙ ФАМИЛИЕЙ. 
И даже, еще более редкие комментарии - 
подписываю тоже своим именем. Могу всегда 
подойти к человеку лично и в лицо сказать, что 
думаю. Выражаю свои мысли аргументированно 
и грамотно. Вплоть до запятых.  Не люблю 
и не использую прямого оскорбления. А тем 
более, сплетни, ложь, шантаж. Я даже не всегда 
читаю, что пишут о тех, кого я знаю. У меня 
только одна трибуна - ФЕЙСБУК, и только 
под моей собственной фамилией. И я сразу 
удаляю тех, кто врет и оскорбляет меня или 
моих близких. У меня своя интересная жизнь 
и мне нет дела до ваших грубых выпадов и 
скандалов. И примитивизма в разборках между 
собой. И попрошу исключить меня из своего 
болота. Есть вопросы - лично обращайтесь. 
Я отвечу. 

Имеете желание ругаться, разоблачать, 
сплетничать - наши дороги мимо!

Дарю вам всем улыбку, господа!

Türk Dünyası

Fahrettin SAVAŞ KONAR
Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası şüp-

hesiz Gagauzlardır. İşte bu yazı serimizde de 
Türklüğün bir sembolü olan Bozkurt’un Ga-
gauzlardaki sevgisi ve etkisi anlatılacaktır.  

G İ R İ Ş
“Eğer bir millet büyükse, kendini tanı-
makla daha büyük olur”    ATATÜRK 
Türkler; tarihte bilindiğinden bugüne kadar, 

hangi devirde ve hangi isim altında, dünya-
nın neresinde yaşamış olursa-olsun, sosyal 
varlığında kendisiyle âdeta bütünleşmiş ola-
rak “Bozkurt” motifi de görülmüştür. Eski 
olayları ve tarihleri yazan kitaplarda / kay-
naklarda, arkeolojik araştırmalar sonucu çı-
kan buluntularda, kaya veya duvar resimle-
rinde, bayraklarda, insan ve yer isimlerinde 
/ lâkap veya soyadlarında, dokudukları ki-
limlerde, kullandıkları eşya veya malzeme-
lerde, diktikleri kitabelerde veya heykellerde, 
yazdıkları /okudukları şiirlerde, destanlarda, 

hikâye ve romanlarda Bozkurt motiflerini kul-
lanmışlardır.       Türkler;  bilinen ilk ana-
yurtları olan Orta Asya’dan dünyanın her ya-
nına değişik zamanlarda göç etmişler, ama 
Bozkurt’u asla unutmamışlardır. Bunun için 
Türk topluluğunun bulunduğu ve yaşadığı 
her yerde Bozkurt motifine rastlanmıştır ve 
hâlen rastlanmaktadır.       İşte bu belgelerde 
ve dünya yüzünde bulunan Türk devlet ve 
topluluklarında görülüyor ki; Türkler, tarih 
boyunca Bozkurt’a özel bir saygı ve sevgi 
göstermişlerdir. Bütün bu durumlardan da 
anlaşılıyor ki, Bozkurt, âdeta Türklüğün bir 
damgası, bir  işareti olmuştur. 

Öyleyse son söz olarak şunu söyleyebiliriz: 
NEREDE TÜRK VARSA, 
ORADA BOZKURT VARDIR;
NEREDE BOZKURT VARSA, 

ORADA TÜRK VARDIR.   

G A G A U Z  T Ü R K L E R İ N D E 
B O Z K U R T  S E V G İ S İ

A n n a  H A R L A M E N K O
ДАРЮ ВАМ УЛЫБКУ, 

Г О С П О Д А !
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Tarihçe Notlar

 – XXI asirlerdä “Gavril Arkadyeviç Gaydarcı” 
1-nci tom kiyadını dünneyä gösterdi. Topluma 
milli folklor yaratmaları girdi.

Prezentaţiyada pay aldılar regional hem rayo-
nal bilim toplumun azaları, üüredicilär

gagauz dilindä hem literaturasında, bibliote-
kada çalışannar hem muzey işçileri.

Ilk kiyadın hazırlamasında pay aldılar bilim-
aaraştırmak merkezin işçisi Petri

Ҫebotar hem  RM kultura miras institutunun 
zaametçisi Vitaliy Sırf. 

«Gavril Arkadyeviçin arhivlerinnän bän işlemää 
çekettim onun karısının istediinä görä. Ama, bu-
lunca bölä önemni işleri, bän yoktu nicä pay-
laşayım komuşumnan Petri Ҫebotarlän. Bara-
bar biz karar verdik toplamaa bu yaratmaları 
bir kiyadın içinä, kaybelmesinnär deyni», - an-
nattı Vitaliy Sırf.

Kiyada girdi milli folklor türküleri, kutlamak 
etnofolklor yaratmalarının tekstleri, adet halk ya-
ratmaları, cümbüşlär, söleyişlär hem bilmeycelär, 
eminnär hem başka folklor zenginnikleri.

«Gavril Gaydarcı hazırladı büük iş, küülerdä, 
gezip, toplamış gagauz halkın milli zenginni-
ini. Ama yok nicä unutmaa o insannarı, angı-
ları bu bilgilärlän paylaştılar. Toplumda verildi 
informantların adları, onnarın yaşları, üüretimi 
hem data, nezaman yazılı tekst», - dedi Petri 
Ҫebotar.

Kär başkalara benzämeer, çünkü hepsi tekstlär 
verili ölä, nasıl onnarı yazmıştı topluyucu, on-
narda korundu hepsi dialekt özellikleri. Kiyadın 
sonunda veriler küçük sözlük, neredä açıklanêr 
siirek kullanılan, arhaika lafların hem deyimne-
rin maanaları. 

Ikinci toma, adanan Gavril Arkadyeviçä, gi-
recek onun biografiyası, tiparlanmayan monog-
rafiyaları hem onun için statyalar. Kiyat tipara 
hazırlanêr da dünneyä çıkacek bu yılın ortasınada.  
Ilk tom «Gagauzologiya XIX – XXI asirlerdä: 
Gavril Arkadyeviç Gaydarcı» artık erleşti avto-
nomiyanın herbir bibliotekasında. 

Maya TRANDAFILOVA. 

Yanvarın 18-indä Gagauziya bilim-aaraştirmak 
merkezi M.Maruneviç adına Gagauzologiya XIX 
Lääzımnı kiyat belli oldu

Yanvarin 18-ndä Regional resim galereyasında 
literatura yaraşmanın «Lääzımnı kiyat-2018» tara-
yannarın kutlamak yortusu geçti. Bu oluşu Kultura 
hem turizm bakannıı Gagauz yazıcıların birliinnän 
barabar geçirdilär.

Kultura hem turizm Bakannıın başı Marina Se-
mönova, M.Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma 
merkezin başı İrina Konstantinova, gagauz peetçilär 
hem yazıcılar, üüredicilär, Komrat Devlet Univer-
sitetin üürenicileri bu yortuda pay aldılar. 

Kultura hem turizm Bakannıın başı Marina Se-
mönova yaraşmanın tarayannarını kutladı, hem 
Gagauz yazarlar birliini bu yaraşmayı geçirmäk 
teklifi için şükür etti.

Kendi sözündä başka yazıcıları da yaraşmada 
pay almaya teklif etti.  

M.Maruneviç adına Bilim-Aaraştırma merke-
zin başı İrina Konstantinova hepsini selämnedi 
hem yaraşmanın lääzımnıını notaladı. Onun laf-
larına göra, böla uurda yaraşmalar gagauz dilini 
ilerletmää hem korumaa yardım ederlär.   

Gagauziyada regional literatura yarışmanın 
‘‘ Lӓӓzımnı kiyat - 2018’’ çıkışları:    poeziya 
nominaṭiyasında ‘En lӓӓzımnı kiyat’ uşaklara 
deyni T.Marinoglunun kiyadı ‘Benim sevgili dost-
larım’ kiyadı taradı.  Proza nominaṭiyasında‘En 
lӓӓzımnı kiyat’ uşaklara deyni S.Bulgarın kiyadı 
‘Gagauz ustası’ ensedi.  Poeziya nominaṭiyasında 
‘En lӓӓzımnı kiyat’ büüklerӓ: Vlad-Demir Kara-
gançunun kiyadı ‘Şiir antolojisini’ en ii olarak, 
seçildi.  Proza nominaṭiyasında ‘En lӓӓzımnı ki-
yat’ büüklerӓ deyni Aleksandra Kristovanın ki-
yadı ‘Cıvırliga türküsü’ taradı. 

Dokumental, publițistik hem aklina getirmeklär 
nominaṭiyasında‘En lӓӓzımnı kiyat’ büüklerӓ deyni 
Konstantin Kurdoglunun kiyadı ‘Gagauzların kal-
dırılması 1940 -1941; 1944-1952 yıllarda’ ensedi.  
Pötr Moyseyi hatırlamak için ‘Gagauz literatu-
rasında büük faydalı başarılar için’ nominaṭiyası 
adandı. Stepan Bulgar yaraşmanın kuruyucularını 
şükür etti hem başka yazıcıları da pay alsınnar 
teklif etti. ‘Üzülerim, ani uşaklar için pek aaz ma-
sallar hem annatmalar yazılêr. Bu boşluu lääzım 
mutlaka doldurmaa!’, - teklif etti yazıcı.

Peetçi hem yazıcı Vlad-Demir Karagançu kimi 
gagauz terminnerini dooru kullanmak problemini 
açıkladı. Onun bakışına göra, çoyu gagauz laf-
ları rus kurallarına göra yazılêrlar hem grama-
tika normalarını bozêr. 

Hepsi tarayannara gramota verildi hem para 
baaşlandı.

Alla BÜÜK.

GAGAUZ HALKIN MILLI FOLKLOR MIRASI V l a d - D e m i r  K A R A G A N Ç U   ş i i r l e r
VATA N
Bir vatan var insanda,
Nicä ana ușakta;
Sevmää lääzım vatanı,
 Nicä kendi ananı.

Salt vatan baalêêr bizi
 Bir halka hepsimizi;
Korumaa lääzım onu –
Ana, duuma vatanı.

 Ana dili vatanda,
 Kan gibi damarlarda;
 Onsuz olmaz haliz halk,
Nicä kansız yașamak.

 Ana dili hem millet,
Masal, türkü hem adet
Birleştirsinnär bizi,
 Gagauz Erimizi.

Yașasın Vatanımız,
 Gagauz milletimiz!
Diveç olsun halkımız,
Gözäl ana dilimiz!

GAGAUZ ERİ
Gözäl küülär, kasabalar,
Kıvrak evlär, eşil kırlar,
İnsannarın ii işleri,
Uşakların gülüşleri –
Te onnar donaklêêr seni,
Ana tarafım –
Gagauz Eri.

Çalgıcının havaları,
Oyuncunun oyunnarı,
Resimcinin tabloları,
Yazıcının kitapları –
Te onnar donaklêêr seni,
Ana tarafım –
Gagauz Eri.

Gündöndünün çiçekleri,
Boodayların teneleri,
Papşoyların püskülleri,
Sabaa çiiyin sedefleri –
Te onnar donaklêêr seni,
Ana tarafım –
Gagauz Eri.

Maavi gök hem eşil toprak,
İhlamur hem üüsek kavak,
Başçaların meyvaları,
Baayın tatlı üzümneri –
Te onnar donaklêêr seni,
Ana tarafım –
Gagauz Eri.

Bülbüllerin türküleri,
Tarla kuşun şen sesleri,
Turnaların ötmekleri,
Sıırcıkların sürülleri –
Te onnar donaklêêr seni,
Ana tarafım –
Gagauz Eri.
Ceviz aacı yol boyunda,
Yorgun yolcu gölgesindä,
Sabaalennär dan erleri,
Kliselerin çan sesleri –
Te onnar donaklêêr seni,
Ana tarafım –
Gagauz Eri...

www.gagauzya.com

www.gagauzya.com
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Türk Dünyasından Haberler

Yanık Dere- 1915 Romanı:
Komünist bloğun çökmesi ve Sovyetler Birliği’nin 

1990’ların başında dağılmasıyla birlikte dünya 
iki kutuplu “Soğuk Savaş” ekseninden çıkarak 
önce tek kutuplu ardından da çok kutuplu bir 
şekle dönüştü. Bu arada SSCB ve Yugoslavya’nın 
içinde o döneme kadar baskı altında tutulan pek 
çok devlet bağımsızlığını ilan ederek, dünyamız-
daki devlet sayısını bir anda 200’ün üzerine çı-
kardılar…

Ancak bir kısmınızın hatırlayacağı gibi bazı ül-
keler bunu kansız ve sancısız şekilde atlatırken 
bazıları ise yeni küresel güçlerin kesişme nok-
talarında oldukları için oldukça kanlı ve acılı bir 
şekilde bu süreci atlattılar veya hâlâ atlatmaya 
çalışıyorlar…

Bu bakımdan Kazakistan, Ukrayna, Ermenis-
tan ve Makedonya gibi ülkeler bağımsızlıklarını 
rahat bir şekilde kazanırken; Azerbaycan, Bosna-
Hersek, Kosova veya Hırvatistan gibi ülkeler ciddi 
bedeller ödemek zorunda kaldılar. Geçen zaman-
dan bugüne baktığımızda ise bazı hesapların hâlâ 
kapanmadığını ise dehşet içinde görüyor ve en-
dişeleniyoruz…

Azerbaycan’da Ermeni işgali nedeniyle 2 mil-
yondan fazla kişi hâlâ yurtlarından uzakta, kaç-
kın olarak yaşıyor. Bosna-Hersek zorlama bir 
federasyon ile ayakta tutulmaya çalışılıyor. Hır-
vatlar ise sırtlarını ‘Dayılarına’ dayadıkları için; 
AB’ye de üye olup belki de en hızlı refaha ka-
vuşan topluluk oldular. Rusya ise Burak Obama 
yönetimindeki ABD’nin oluşturduğu dirayetsiz-
liği çok iyi değerlendirerek Ukrayna’ya bağlı bir 
Türk yurdu olan Kırım’ı, oldubittiye getirerek iş-
gal ediverdi. Aynı dirayetsizliğin neticesi olarak 
Suriye, Türkiye’nin neredeyse hinterlandına gir-
mişken alenen Rusya’ya kaptırıldı. Bu durumda 
Balkanlar’da yeni kurulan Moldova, Kosova, Sır-
bistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Slovenya, Hırva-
tistan ve Makedonya ise kendilerine yeni dostlar 
ve müttefikler aramaya başladılar.

O dönemki çok kutuplu dünyanın doğal liderleri 
olan ABD, Türkiye, Almanya ve Rusya arasında 
gidip gelen bu düello; Bulgaristan ve Romanya’nın 
başta olmak üzere Hırvatistan ve Slovenya’nın da 
Avrupa Birliği (AB) üyesi olarak Almanya’nın 
kanatları altına girmesi neticesi şekillendi... Sırbis-
tan soydaşı Rusya’ya yanaştı. Makedonya, Ko-
sova, Bosna-Hersek ülkelerindeki Müslüman ve 
Türk nüfus nedeniyle Türkiye ve ABD’ye ve de 
elbette NATO müttefiki Almanya’ya yanaşırken 
Moldova da soydaşı Romanya ile birlikte hare-
ket etti. Ancak bir sorun vardı…

AB ve Türkiye sayesinde de NATO üyesi olan 
Yunanistan, Makedonya’nın AB üyeliğini bloke 
ediyordu. Sebep Makedonya’nın tarihte Büyük İs-
kender devrinde en güçlü dönemini yaşamış olan 
Makedonya Krallığı ile birebir ismi alarak aynı 
zamanda bugünkü Makedonya Devleti’nin sınır-
larından ötede Yunanistan kontrolündeki Selanik’i 
de kapsayacak şekilde bir coğrafi bölgenin de 
adına sahip çıkmasıydı…

Yunanistan bir yanda Ege Denizi’nde Türkiye’yi 
taciz edip, bir şeyler tırtıklamaya çalışırken, Kıbrıs’ın 
kuzeyine yönelik işgal hülyaları yaşarken bir anda 
kuzeyinde kendi yeryüzü şekillerinin bir kısmını 
da içine alan bir isimle yeni bir devlet kurulu-
yordu. Üstelik hatırı sayılır bir Türk ve Müs-
lüman nüfusa sahip olduğu için Türkiye ile de 
doğal dost olan bir ülke idi bu. Yunanistan peş 
peşe vetolarla bu ülkenin gerçek adı olan “Ma-
kedonya Cumhuriyeti” olarak tanınmasını engel-
ledi. Türkiye ve ABD’nin gayretleriyle ‘ancak’ 
saçma sapan bir şekilde “Eski Yugoslavya’dan 
Ayrılan Makedonya Cumhuriyeti” gibi tercüme 
edebileceğimiz bir isimle Birleşmiş Milletler’e 
(BM) kabul edildi. Ancak bu isim saçmalığı ve 
elbette Yunanistan’ın ve ardından AB’nin çiçeği 
burnunda üyesi Kıbrıs Rum kesimi vetolarıyla 
Makedonya, AB kapısında bizimle birlikte bek-
lemeye başladı…   Devamı gelecek sayıda

Alptekin CEVHERLİ
Araştırmacı-yazar Mehmet Dağıs-
tanlı tarafından yazılan belgesel-
tarihi bir romandır.
Osmanlı arşivlerinin, Genelkur-
may arşivlerinin; konuyla ilgili 
yazılan yüzlerce makale, ince-
leme ve tezin; olayları yaşayan 
insanların hatıralarının, yazılan 
mektupların titiz incelemeleri so-
nucunda eser ortaya çıkmıştır.
Rus Çar’ı ordularıyla birlikte, 
19. Yüzyılın başından itibaren 
Kırım’dan başlayarak, Gagauz, 
Ahıska, Tatar, Dağıstan, Azerbay-
can ve Osmanlı topraklarında ya-
şayan Türklerle sürekli savaş ha-
linde yaşamıştır. Bu coğrafyadaki 
sivil masum insanlara, kadın- er-
kek, yaşlı- çocuk ayırım yapmak-
sızın baskı ve zulüm uygulamış; 
milyonlarca Türkü  sürgüne gön-
derip soylarını kurutmak istemiş-
tir. Onca insanı vatanından, top-
rağından, ailesinde ayırmıştır.
“Yanık Dere 1915” romanın-
da sadece Kafkas Cephesinin 
bir bölümü yani Ruslar’ın ve 
Ermeniler’in çok önem verdik-
leri Erzurum 1915 olayları ele 
alınmıştır. Aslında Rusların Türk 
topraklarını işgal etmek istediği 
1828, 1856 ve 93 Harbi yılları 
ve daha sonra Osmanlı Devleti-
nin haritadan silindiği I. Dünya 
Savaşı’ndaki yaşanan olaylar iş-

lenmiştir. Asıl odak noktası Türk-
Rus-Ermeni ilişkileridir. Büyük 
Güçlerin hedefleri, Bolşevik İh-
tilal yapıldıktan sonra yönetimi 
Ermeni çetelerine bırakıp gitme-
leri, asıl hedefin İstanbul’u iş-
gal etmek olduğu, ahalinin Rus 
askerlerine ve Ermeni çetelerine 
karşı direnişleri, Ermeni çetelerin 
baskınları ve katliamları, Erme-
nilerin tehcir edilmeleri roman 
kurgusu içerisinde anlatılma-
ya çalışılmıştır.  Roman, Kazım 

Paşa komutasındaki Türk 
kuvvetlerinin  Erzurum’u 
tekrardan Ermenilerden al-
masıyla  nihayetleniyor.

Yanık Dere- 1915 Romanı:
Türklerin Anadolu’dan 
atılmak istendiği İşgal 
Günlerinde, Erzurumlula-
rın Ayakta kalabilmek için 
verdikleri Milli Direnişin 
Romanıdır. 

Yanık Dere- 1915 Romanı:
Bu roman ne yazık ki Türk-
lerin, Rus ve İngiliz güçle-
rince yok edilmek isten-
diği; ne filmlerle ve ne de 
romanlarla anlatılmadığı 
yüz yıllık süreç içerisinde 
kaleme alınmış tek Belge-
sel Romandır.

Araştırmacı-yazar Mehmet Dağıstanlı ta-
rafından kaleme alınan Milli Mücadeleyi 
konu alan  tarihi bir romandır. 
I. Dünya Savaşı yıllarında  Dünyada ge-
lişen siyasi olaylar, bütün ülkeleri derin-
den etkilediği gibi çeşitli ülkeleri de hari-
tadan silmiştir. Osmanlı Devleti bu siyasi 
olaylardan en çok etkilenen devletlerden 
biridir.
Roman kahramanı olan Kara Fatma, 
1888 yılında Erzurum’un Aşkale ilçesi 
Çay köyünde dünyaya  gelmiştir. Ailesiy-
le birlikte çiftçilikle uğraşan sıradan bir 
Anadolu insanıdır. Ama onu öne çıkaran, 
üstün kılan, dünya çapında milli bir kah-
raman, emperyalist güçlere karşı yenil-
mez bir direnişçi yapan dünyada gelişen 
siyasi olaylardır. Kara Fatma’nın farkı 
Dünya’da gelişen siyasi olaylara seyirci  
kalmamasıdır. Roman kahramanı, baş-
ta İstanbul’un İngilizler tarafından işgal 
edilmesine,  1912-1913’lerde yaşanan 
Balkan Savaşı yenilgisine, 1914’lerde 
yaşanan Birinci Dünya Savaşı ve 1914 
Sarıkamış Harekatı yenilgisine, 1915 
Çarlık Rusyası’nın Anadolu’ya girme-
sine  ve Şubat 1916’da  Erzurum’un iş-
gal edilmesine seyirci kalmamış; oğlu, 
kardeşleri, akrabaları ve eşleri şehit olan 
kadınları bir araya getirerek milis teşki-
latı kurmuş ve bizzat müfreze komutanı 
olarak  Balkan, Sakarya, İnönü, Dumlu-
pınar, Başkomutanlık Muharebeleri’ne  
katılmıştır.
Romanda
Kara Fatma’nın sıradışı hayat hikâyesi, 
Kurtuluş Savaşına katılışı, Mustafa 
Kemal’le görüşmesi, yurdun işgali; İz-
mit, Sakarya, Bursa, Balıkesir, İzmir, 
Eskişehir, Afyon ve Kafkas cephesinde-
ki mücadelesi, 700’ün üzerinde milise 
kumandanlık yapması, Bölük Komutanı 
olmasını, işgal güçlerine karşı mücadele 
etmesi, ülke düşmanlardan temizlendik-
ten sonra Kara Fatma’nın yalnız kalışı, 
köşesine çekilişi, yoksulluk içerisinde 
Rus Manastırında ve Darülaceze’de ha-
yatının en zor anlarını yaşaması ve son 
nefesini verişi anlatılmıştır. 

‘Ben Kara Fatma’ Romanı:

Makedonya’da İsim 
Değişikliği Ve AB

B U L U T  N İ N E 
    Çocuk kitapları konusunda oldukça 
iddialı bir şekilde yayıncılık sektörüne giriş 
yapan Melekler Yayıncılık’tan yeni bir 
çocuk kitabı daha okuyucuları ile buluştu.
  Çocuk edebiyatının sevilen yazarı 
Revasiye Cevherli’den bulutların dünyasını 
ve gökyüzünün büyüsünü anlatan, 
çocukların severek, beğenerek, eğlenerek 
ve birçok bilgiler kazanarak okuyacağı 
Bulut Nine; Elif Kız ile Bulut Nine’nin 
eğlenceli, komik ve bir o kadar da eğitici 
maceralarını içeriyor. Her sayfası neşe 
dolu bu kitabı tekrar tekrar okumak 
isteyeceksiniz. İnternet ortamında da 
rahatlıkla ulaşabileceğiniz Bulut Nine, 
bu yılın en iyi çocuk kitaplarından 
birisi olmaya aday…

gagauzyurdugazete@gmail.com
gagauzyurdugazete@gmail.com
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BULTÜRK’ten Basın Bildirisi
BULTÜRK (Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet 

Derneği), Bayrampaşa Belediyesi, Gagauz Dostluk 
Kültür ve Dayanışma Derneği ve Bulgaristan Stratejik 
Araştırma Merkezi’nin (BGSAM) ortaklaşa düzenlediği 
“Türk Dünyası’nda Kadın” konulu uluslararası konfe-
rans özellikle Türk Dünyası’ndan yoğun bir katılımla 
09.03.2019 tarihinde Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür 
Salonu’nda saat 13.00 - 17.00 arasında gerçekleştirilecek. 
Konuyla ilgili bir açıklama yapan BULTÜRK Genel 
Başkanı Rafet Ulutürk şunları ifade etti:

“Burada amacımız tarihte yaşanmış olayları bu-
gün sadece anlatarak bilgi vermek değil. Amacımız 
Türk Dünyası’nda bugünkü kadının yerini tespit 
etmek ve geleceğe yönelik hedeflerimizi belirle-
mektir. Buradaki sunumlar ve bu alandaki bilim-
sel çalışmalar Türkiye’de ve milletlerarası ortamda 
da yayımlanacak. Böylece Türk Dünyası kadın-
ları ile ilgili küresel çapta bir bilinç oluşturulacak.” 
BUGÜNKÜ YERİ VE HEDEFLERİ

Başkan Ulutürk sözlerine şöyle devam etti: “Derneği-
mizin hedefi bu etkinlik ile uluslararası bir platform oluş-
turmaktır. Böylesine önemli bir konunun sadece bizim 
toplumumuzun duvarları arasına sıkışık kalmayıp ulus-
lararası ortama da iletilmesini arzu etmekteyiz. Bunun 
için de Türkiye’de akredite olmuş basın kuruluşları ve 
uluslararası basın ve yayınların aracılığı ile mesajların ve 
bildirilerin dünya medyasına aktarılmasını düşünüyoruz. 
Bu niyetimizi gerçekleştirmek için ya-
bancı ve yerli kuruluşlara davetiye gönderdik. 
Toplantı sonucunda ayrıca sonuç bildirgesi yayımla-
yacağız. Sosyal medya üzerinden, yapılan konuşma-
lar ve toplantıda çekilen fotoğraflar Türkiye’de %10 
oranında olan Bulgaristanlı soydaşlarımızın dışında 
ayrıca Bulgaristan’da ve Avrupa’da yaşayan Türklere 
de duyurulacak.

BULGARİSTAN’DA TÜRK KADINLARI
Bu toplantı ile önümüzdeki Mayıs ayında Bulgaristan’da 

yapılacak AB Parlamento seçimleri ve erken genel se-
çim için Türk ve Müslüman, özellikle kadın adayların, 

tüm Bulgaristan partileri tarafından aday gösterilmeleri 
konusunda bir bilinç oluşmasına da vesile olacaktır. 
Ayrıca Türkiye’de 31 Mart’ta yapılacak yerel seçim-
ler nedeni ile Bulgaristan Türkleri’nin tanıtılması ve 
uluslararası edinimlerine katkıda bulunması amacı 
ile Türkiye’de yaşayan ve göçlerle 10 milyonu aşan 
Bulgaristan Türkleri’nin oy verme konusunda bilinç-
lendirilmesini de düşünüyoruz. Amacımız sesimizin 
Türkiye’nin her yerine ulaşabilmesi.

NEDEN İSTANBUL?
Sorabilirsiniz, ‘Neden İstanbul?’ Sadece İstanbul ge-

nelinde 93 harbinden günümüze kadar göçlerle 1 mil-
yonu aşan Bulgaristan Türk’ü var. Bunların etkisinin 
yerel seçimlerde büyük olacağı kanaatindeyiz. Bizim 
insanımız derneklerimizin kararına büyük ölçüde katıl-
maktadır. Yeter ki açıklamalarımızın  ulaştırması için 
medya ve internet araçları kullanılabilsin. Bu konferans 
aynı zamanda bunun için de güzel bir fırsat. Bizler de 
elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Bulgaristan Stratejik 
Araştırma Merkezi

Yer: Bayrampaşa - İstanbul

www.gagauzya.com


