Vera ERTUĞRUL İstanbul’da Gagauz Kadınlarının Problemlerini Anlattı
Gagauz Derneği ve Bultürk derneğinin birlikte Düzenlediği Türk dünyasında kadın konferasında konuşan
Kadın kolları Başkanı Vera Ertuğrul
kısaca şöyle dedi. Gagauzyeri Moldovanın güneyinde 1831 km.kare yüzölçüme sahip 250 bin nüfusu olan tamamı Gagauzlardan oluşan bölgedir.
19 Ağustos 1990 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Gagauzlar sonraki yıllarda Moldovanın Romanya ile birleşmiyeceğine dair verilen Anayasal
ve yasal garantiler sonucu,Gagauz sorunu Moldova parlamentosu tarafından
2-3 Aralık 1994 yılında kabul edilen
ve 14 ocak 1995 te yürürlüğe giren

Gagauz yerinin özel hukuki statüsü
yasasının kabul edilmesi ile çözüme
kavuşmuştur.
Gagauz yerine bölgesel özerklik veren sözkonusu yasa Moldovanın kendi
isteği ile Bağımsız statüsünden vazgeçmesi halinde Gagauz yerinin kendi
geleceğini belirleme hakkına sahip
olacağını belirtmektedir.
Yasada Gagauzların bir etnik azınlık
değil Halk olduğu kabul edilmektedir. Yasama organı kendi parlamentosu olan Halk topluşudur.
35 üyeli olan Halk topluşu yerel yasaları değiştirme yetkisine sahiptir.
Devamı Sayfa 9’da
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Gagauz Derneği ve Bulturk’ün İşbirliği ile Türk Dünyası Kadınları Bir Araya Getirdi
Gagauz kültür ve dayanışma Derneği ve Bultürk Bulgaristan Türkleri Derneğinin ortaklaşa düzenledikleri Türk Dünyası Kadın Konferansının Basın Bildirisi

Gagauz Derneği BULTÜRK derneği ile ortaklaşa 09.03.2019 tarihinde İstanbul-Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde
düzenlemiş olduğumuz “TÜRK
DÜNYASI’NDA KADIN“ konulu
konferansımıza Türk Dünyasının
geniş coğrafyasından iştirak ederek bildiri sunan Siyasetçi, Akademisyen, STK Başkanları ve değerli

konukların yoğun katılımı bizleri
onurlandırmıştır.
Ankara’dan gelerek iştirak eden
Türk Dünyası duayeni Sn. Zeynep
KÖŞKER Hanımefendinin renkli
sunucuğunda saygı duruşu ve istiklal marşıyla başlayan programınız İBB Başkan adayı Binali YILDIRIM Beyefendinin Danışmanı
Abdullah DOĞUCU, Bayrampaşa

Belediye Başkanı Atila
AYDINER, MHP İstanbul İl Başkan Yrd. Bülent
MAŞAOĞLU, KKTC’den
Dr. Öğretim üyesi Akademisyen Emete GÖZÜGÜZELLİ ve Türk Dünyasının Medar-ı iftiharı
Azerbaycan Milletvekili
Ganira PAŞAEVA ve Yunanistan Türkleri Adına
Sn.Işık SADIK AHMET
Hanımefendi’nın protokol konuşmalarının ardından birinci oturuma
geçildi.
Gagauz Dernek Başkanı
Necdet ERTUĞRUL selamlama konuşmasında; “Gagauz kadının yer
almadığı ve katkı yapmadığı, daha
doğrusu kadın elinin değmediği hiçbir milli davanın başarıya ulaşamayacağına samimi olarak inanmaktadır” dedi.
Ardından BULTÜRK Bilim Kurulu
Başkanı Prof.Dr.Ali FUAT ÖRENÇ
Hocam,”Üç önemli değer vardır:

Birincisi ailedir, atom parçalanır, Türk
Ailesi parçalanamaz. İkincisi vatandır. Üçüncüsü devlettir. Türk yaşadığı
yeri vatan yapar, müstemleke kabul
edemez. Vatan annedir, devlet Türk
kültüründe babadır. Türkün müthiş
kimliğinin sırrı, ailesine, vatanın, devletine sadakatidir. Türk milletinin bu
değerleri kadın ve erkeğin eşit olarak
omuzlarında yükselmiştir. Aklın ve
bilimin ışığında yolumuzu aydınlatmaya, insanlığın sorunlarına çözüm
üretmeye devam etmeliyiz” şeklindeki ifadesi ile aile, vatan ve devletin Türklerdeki değerini, Mustafa
Kemal’in, “Hayatta en hakiki mürşit
ilimdir” hakikatini bir kez daha hatırlatarak aslında insanlığın aklın ve bilimin yol göstericiliğini bıraktığı için
sorunlarla karşı karşıya kaldığını işaret etmiştir. Yüce Yaratıcının nimeti
olan, kainatı anlama, anlamlandırma
ve yaratılış hikmetlerini çözerek iyi
insan/iyi müslüman olmanın temel
anahtarının “aklı” kullanmak olduğu gerçeği zihinlere kazınmalıdır.
.
Devamı 8’de

Yesevi Vakfı Arşivlerini Açtı
B A Ş Y A Z I Hoca Ahmet
Hoca Ahmet yesevi vakfı değerli başkanı
N e c d e t Ertuğrul

MART YENİ
BİR GÜN VE
YENİ BAŞLANGIÇLARIN
HABERCİSİ.

Yeni sayımızla
tekrar karşınızdayız TANRIM
utandırmasın
www.gagauzya.com Şubat ayında
yapmış olduğumuz toplantıdan sonra
çok çalışmamız gerektiğini gördük
.Gagauz kardeşlerimizle birlikte hem
dernek çalışmaları hemde gazetede
yeni atılımlar yapmamızı gerektiren
etkenler ortaya çıktı.

gagauzyurdugazete@gmail.com Devamı Sayfa 3’te

Gökoğuz Boks

Federasyon başkanı

Gökoğuz Boks Federasyon
Başkanı Dimitri ÇAKUSTA
Ocak 2019’da Ankara Külliyede

İyilik ödüllerine Devlet
Başkanımız ERDOĞANIN
Davetlisi olarak katılmıştır

E r d o ğ a n A s l ı y ü c e G a z e t e m i z e Ye s e v i a r ş i vini açtı Yayın hayatına yeni başlıyan Ga gauz yurdu gazetesine 1994 yılından itibaren Yesevi dergisinde yayınlanan Değerli
akademisyenlerin,Gazetecilerin Makale ,gezi
ve Anılarını yazdığı GAGAUZ,ya notlarına yer vereceğiz bu desteği için Sayın
E r d o ğ a n A s l ı y ü c e y e Te ş e k k ü r e d e r i z .
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Güneşa hem sıcaa karşı

Alla BUUK
Güneşä hem sıcaa karşı.
Mardın 9-unda Komradın merkezindä
«Masleniţa» kutlamakları geçti. Bu
olayı Kultura hem turizm Bakannıı
geçirdi.
Bu gün Masleniţa çarşısında pay almaa
herbir insanın kolayı vardı: musaafirlär
türlü baaşışlar alabildilär, Masleniţa
akıtmalarından dadabildilär, Masleniţa
korkuluunnan patredä çıktılar, sport
yarışmalarında pay aldılar.
Yortunun musaafirlerini organizatorlar akıtma yapmanın yarışmasında
pay almaya teklif ettilär. Çıkışlara
görä, bu diil uşak yarışmasında ensedi küçük olan Anton Barladän.
Hep bu vakıt büük sçenadan anılmış gagauz çalgıcıları hem oyuncuları ınsannarı şennendirirdilär.
Masleniţa korkuluun yakması, eni bir
adet olarak, yortunun en üüsek noktasıydı. Nica organizatorlar sölerlär,
bu eni adetin maanası – kışlan daalışmak hem ilkyazı karşılamak.
Ama bu eni adetä karşı çıkan insannar da var.
«Büünkü gündä Gagauz türklerin
adetlerinä görä biri-birinnän prost
olunȇr (biri-birini afederlär)... Gagauzların adetlerindä “karının korkuluunu” yakmaa yok! Gagauz türklerindä
bölä gündä ana-boba evinä gidiler,
prost olunȇr, ana-boba elleri öpüler.
Avşam üstü dä, karanıcak çökmää
başladıı zaman, hep bir çorbacı, so-

kakta, tokadın yanında odundan, çırpıdan ateş yakardı hem büünkü gündä
yakȇrlar, da ayledä, kim varsa, hepsicii o ateşin üstündän atlȇȇr, deyeräk
“pirä dışarı, ilkyaz içeri”, bölä Gagauz türkleri ilkyazı karşılȇêrlar...»,kendi soţial sayfasında Gagauz bilginç insanı Olga Radova-Karanastas
notaladı.
M. UZUN
Foto Kultura hem
Turizm Bakannıı.

www.gagauzya.com
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Necdet
ERTUĞRUL

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД
СПАСЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ГАГАУЗСКОГО ЯЗЫКА,

создан как общественная
организация, по инициативе
жителей Гагаузии,
зарегистрирован в
Министерстве юстиции
Республики Молдова
25 июля 2018 года,

MART YENİ BİR GÜN VE Y E N İ
B A Ş LANGIÇLARIN HABERCİSİ.

№ 1018620003348, с главным
офисом в столице Гагаузии –
г. Комрат. Фонд осуществляет
свою
деятельность
на
территории
Республики
Молдова, АТО Гагаузии,
Турции, Греции, Болгарии,
России, Украины, Румынии,
Бразилии, Узбекистана и
других стран, где проживают
гагаузы.
Идея создания Фонда витала
в Гагаузии с 90-х годов
прошлого века, но истинной
причиной его создания в
настоящее время явилось
то, что за последние 10–15
лет основные показатели
состояния гагаузского языка
резко снизились, имеют место
ассимиляционные процессы.
В 2010 году Организацией
Объединенных Наций по
вопросам образования, науки
и культуры (ЮНЕСКО)
гагаузский язык занесен в
КРАСНУЮ КНИГУ как
имеющий тенденцию к
исчезновению.

Фонд проводит работу
в следующих направлениях

Разработка и участие во внедрении Издание книг по культуре и истории
обучающих, культурных, научных и гагаузского народа, поддержка СМИ
Миссией Фонда является
других творческих проектов, и
привлечение всех гагаузов- стимулирующих интерес к гагаузскому интернет-порталов, пропагандирующих
патриотов мира, братских языку.
развитие и обучение молодежи
тюркских
народов,
Разработка и участие во внедрении гагаузскому языку.
мировой общественности,
проектов
и Консолидация крупных общественных
всех
неравнодушных
к инновационных
технологий
сложившейся
ситуации
объединений, включая и партии,
для спасения и защиты
по развитию гагаузского языка.
национально-культурные центры, с
национального достояния
Стимулирование
и
поддержка
целью
совместной деятельности по
гагаузского народа, основы
гагаузской
культуры
– общественных инициатив по развитию возрождению и развитию гагаузского
www.gagauzya.com
гагаузского языка «Ana dili». языка.
www.gagauzya.com
языка.

Yeni sayımızla tekrar karşınızdayız TANRIM utandırmasın Şubat
ayında yapmış olduğumuz toplantıdan sonra çok çalışmamız gerektiğini gördük .Gagauz kardeşlerimizle birlikte hem dernek çalışmaları
hemde gazetede yeni atılımlar
yapmamızı gerektiren etkenler
ortaya çıktı.
Toplantıda öneriler arasında en çok
birlikte çalışma yapmamız istendi.
Bu nedenle önümüzdeki günlerde
tekrar bir araya gelerek yeni yönetim ve komisyonlar oluşturarak
daha aktif çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz.Bu arada sevindirici bir
haberde almış bulunmaktayım .25
temmuz 2018 yılında MOLDOVA
Adalet bakanlığının oluru ile kurulan GAGAUZ DİLİNİ KURTARMAK HEM İLERLETMEK İÇİN
HALKLARARASI FONU ( Gagauz dilinin uluslar arası yaşatma
vakfı ) Türkiye Cumhuriyeti temsilciliğide şahsıma verildi. böyle bir
görevi üstlenmek beni çok onurlandırdı. Her millet diliyle var olur bizde Gazetemizde Türkiye Türkçesi
ve Gagauzyadan gelen haberleride
kendi lehçesinde vermeye çalışıyoruz.buradaki amacımız Gagauz
dilini yaşatmak ve geliştirmek.Buarada vakfın misyonundanda biraz
bahsedelim.Gagauz halkının ulusal
mirasını korumak için Dünya topluluğunu dünyanın tüm Gagauz vatanseverlerini ,kardeşleri olan Türk
halklarını Gagauz kültürünün temeli olan Gagauz diline (ana dilini) ilgilerini çekmektir. ÇALIŞMA
ALANI 1) Gagauz diline ilgi uyandıran eğitimsel,kültürel,bilimsel ve
diğer yaratıcı projelerin uygulanmasında gelişim ve katılım. 2) Gagauz
dilinin gelişimi için yenilikçi proje
ve teknolojilerin uygulanmasında
katılım. 3)Topluluk dili geliştirme
girişimlerini teşvik etmek ve desteklemek. 4) Gagauz halkının kültürü
ve tarihi üzerine kitapların yayınlanması.Gençlerin Gagauz dilinde geliştirilmesini ve eğitilmesini teşvik
eden medya ve internet portallarına
destek. 5) Gagauz dilinin yeniden
canlandırılması ve geliştirilmesine yönelik ortak faliyetler amacıyla taraflar ,ulusal kültür merkezleri
de dahil olmak üzere büyük halk
birliklerinin güçlendirilmesi bizde
bunun gerçekleşmesi için Dernek
olarak üzerimize düşeni seve seve
yapacağız.. tekrar görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.
gagauzyurdugazete@gmail.com
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Gagauz Yurdu
Müzik - Etkinlikler

Gagauz
Ses Sanatçısı Natali Deniz
Gökoguzlar Haber
Turku calma basladim 6yasimdan. Cok sarki yarismalarda ve halk arasi festivallerde pay aldim. Gagauz
Sesi 2006’ yarismanin laureatiyim. ‘Gagauz halkin
sedefleri 2004’ yarismasinin
ilk yeri alanim. ‘Bucak sesleri 2013’ yarismanin ikinci yer alaniyim. Yari finalda pay alaniyim yarismada
“Turkvision 2014”. Ilk ve
ikinci yer alan yarismada
“Evrofest 2016” ve “Evrofest 2018” Makedoniyada.

Birlik Vakfı İStanbul Şube Başkanı Sn. Hüseyin ÖZTÜRK ve Vakıf Genel
Müdürü Hüseyin GÖZGÜ ile birlikte vakıf ile birlikte geleceği planladık.

2016 yilda Turksoy toplantisindan evrovisionun jurisiydim. Bugun ‘Bucak sesleri”
yarismasinin jurisiyim.
2014 yilda cikti benim ilk albumum ‘çan gibi sesim” angisina girdi 14 gaguz turkusu.
2018 yilda cikti yeni albumum “Iki gunes”, angisina
girdi 14 gagauz turkusu.

www.gagauzya.com

gagauzyurdugazete@gmail.com

Birlik Vakıfnda Genel Müdürü Hüseyin GÖZGÜ ve tarihçi yazar Dr. İsmail BİLGİN ile birlikte

Hoca Ahmet Yesevi Vakfında NEVRUZ ŞOLENİ ve ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104. yılı konferansından
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Sanaat

G a g a u z R e s s a m P i o t r F a z l ı Valentina BUJİLOVA

Дата: 13 мар. 2019 г.
ANAM
Anmak ipi döner hep - bitkisiz,
Her zamannar anam - gözlerimdä,
Brakêrlar analar ölä bir iz,
O aydınnık yaşêêr can erindä...
Bütün yaşamamız yısıdılmış
Sıcaklıktan hem kasavetliktän,
Ah, anacıım, haşlak ürään diimiş
Bizä annadılmaz inceliktän.
Angı laflarlan bän annadayım,
Hem var mı osoy laf bu dünnedä,
Ani şiirimdä yaradayım
Süretini, bitmäz sevgilerdä?
Şifon kasinkacıklan daartılı,
Üzün - gözellerdän en gözeli.
Fistannarı dikärdin ustalı Kayet becerikliydi ellerin.
Masalları düş gütmeyä sarardın,
İilik adımnara üürederäk,
Ellerinä uşaklarnı alardın,
Türküylän, en yalpak, uyudarak.
Sän üürettin derin dualara,
Biz diz çokärdik her avşam bilä,
Bu büük inan için - şükür sana,
Allahlan her zaman bän birerdä.
Duyêrım bän seni her sabaalar,
Olä nazlı bakêrlar gözlerin,
Aariflerdän aarif o nasaatlar,
Akıl vererlär, mamu, sözlerin.
İstärdin olayım üüredici Oldum, anam, görersin yukardan,
Üüreneyim, sölärdin dilleri,
Bän üürendim - başka devletlerdä.
Ana dildän da atılamadım Bölä işlär geçmäz fikirimdän.
Sözlär için paalı bän hep yandım Da annattım bunu şiirimdä.
Yaşêêrsın hem diriysin ruhumda,
Gülüşümdä, herbir yaşçaazımda,
İlkyazların paskellä soluunda,
İnci çiçään gercik açmasında.
Angı laflarlan bän annadayım
En derindän gelän cömertliini,
Küçüklüümä düşlärlän dalayım
Yaşlarlan sulayıp ellerini.
Saatlarlan sora seslemää seni,
Eski gibi, gülmää, gülmää, gülmää,
Bän unudurmuyum o sesini,
Ani diri bütün ömürümdä?
Şafkı verän, güneşsin canımda,
Baalantının sıkı çok ipleri,
Koruyucu ayoz yaşamamda,
Sarmışın kanadınnan evimi.
Sansı hiç yokmuş bu geçmiş yıllar,
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Durêrız te evin boycaazında...
Ergivannar, üklü pembä dallar.
İlkyaz, biz - birerdä... hem kokular...
Valentina Bujilova (Hacioglo)
KADIN (Женщина)
Gün kauşêr adetçä, sıralıklan,
Kayıp olêr gecä serinniindä...
Bölä zaman kayêr arasızlıklan
Yıllar-asirlerin esirliindä...
Gecä saadı. Dua - sessizliktä,
Derin fikirlerin yorgunsuzluu.
Kalem özü canınnan - birliktä.
Yaşamanın Başı hem Sonsuzluu...
Kızçaaz, kadın... eski süjetlerdän,
Etmäz kiyat seni resimnemää.
Ömür yolu, uzak geçmişlerdän
Büünkü günä dooru hem gelecää...
Yazdırarak seni yapraklarda,
Görerim üzünü, bakışını,
Oynêêr lüzgär ipek saçlarında,
Senmäz çiçek örtmüş o başını.
Dalga-dalga omuzlara saçlar
Hodul akışmışlar, ballı renkli...
Sevgi, yımışaklık dolu gözlär,
Gercik üzü taa uzaktan belli...
Bütünnüklüü - diveç Kanunnardan,
Ani yaradılmıştı en Başta.
Biyaz, incä ellär - zamannardan,
Diil erdeki onnar gözelliktän.
Sabaalardan girer cana şafklar,
Angıları geçer gülüşünä,
Edi beniz o gülüşü saklar,
Yavklusunun dalêrlar düşünä.
O gencecik girer hayatına
Sevgilinin - yapmaa onu mutlu,
Edi beniz çiçek demedinä
Kimär kerä düşer çiilär tuzlu.
Ama gençlik yaşı geçer çok tez,
O onnarı kolaycası siler.
Sofralara döşer biyaz o bez,
Taazä soluklara camı açêr.
Küçüklüktän biler, ne o zaamet,
O elceezlär örer korafları,
Duuêrlar girginniklän, şeremet
Açmış gülün gergef yaprakları.
Her vakıdın var benizi, dadı...
Sakınmayarak, kabletti, ne var,
Dayanmanın da - ayırı adı,
Çetin ruhlu oldu, makar ki aar.
O - sadecä karı, incä beli,
Bütün aylesinä izmet edän,
Aydınnanêr evin köşeleri
Harekettän, ilin basmasından.
O sözleri - gelmä evellerdän,
Saklêêrlar derinnii hem aariflii,
Sesi - taa çoktankı asirlerdän,
Yaratmaya çaarêr hep şairi.
Meşalelär dökerlär şılaanı,
Dannar da koruyêrlar uşaanı...
Hepsiciinii duyêr kadın canı,
Ürää sever, daadarkan sıcaanı.
Elсääz, ani dinmäz sallangacı
Sallêêr, uşacıını susturarak,
O kullanêr bütün dünnäları,
İılikleri cömert yaradarak...
Valentina Bujilova (Hacioglo)
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Gagauz Derneği ve Bulturk’ün İşbirliği ile Türk Dünyası Kadınları Bir Araya Geldi
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Derneği Başkanı Metin Özkan, SINAV Dersanesi
Sahibi Sn.Hasan MUTLU, Anadolu Folklor
Derneği Didem Coşkun, Türk Kadınlar Birliği
Bakırköy Şb. Başkanı Asuman Erkan, Düzce
Temsilcimiz Nevzat ÖZTÜRK, Fatih temsilcimiz Murat KAYNAK, Esenyurt Temsilcimiz
Mustafa ÖZSOY, Gagausya Dernek Başkanı
Necdet ERTUĞRUL, BGSAM Başkanı Erdal KARABAŞ, Anadolu Ajansından İstanbul
bölge Müdürü Sn.Hüseyin ALTINALAN, TEK
RUMELİ TV Sahibi Sn.Atilla BAYKAL’a ve
katılım gösteren tüm dostlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Oturum sonunda BULTÜRK Dernek Başkanımız
Rafet ULUTÜRK tarafından tebliğ sunan katılımcılara birer plaket takdim edilerek birinci oturum sona ermiştir.

İKİNCİ OTURUM

Başkanlığını üstlendiği Oya CANBAZOĞLU’nun
konuşmasıyla başlayan İkinci oturumda aşağıda ismi
belirtilen katılımcılar sunumlarıyla yer aldılar:

4. Balkanlar-Bulgaristan

BİRİNCİ OTURUM

Başkanlığını üstlendiği Prof.Dr. Ali Fuat
ÖRENÇ’ün konuşmasıyla başlayan Birinci
oturumda aşağıda ismi belirtilen katılımcılar sunumlarıyla yer aldılar: Kafkasya
Azerbaycan’dan Sn. Ganire PAŞEYEVA,
Değerli kardeşlerimiz. Çocuklarımızı evimizden,
tarihimizden kültürümüze okutacağız. Evimizden
başlayacağız okumaya. Ondan sonra STK’lar
önemli STK lar sadece kendi topluma değil bir
Bulgaristan STK’sı Azerbaycan davasını da koruyup kollayacaktır ve tersi. Yani kısaca Türk Milleti tüm dünya Türklerinin derdi ile dertlenmelidir. İnsanı kahreden, düşmanlarınızın yaptıkları
değil sizin dostlarınızın sessizliğidir. Allah razı
olsun Türkiye Cumhuriyetine ondan başka devlet yok yanımızda.
Değerli kardeşlerim Türk kadını tarihte çok önemli
şeyler yapmıştır. Bizler TOMİZ ile övünürüz,
şimdi Kazakistan bunun filmini yapıyor. O dönemde başka bir millette kadın lider yok. Bunu
genç nesillerimiz iyi bilmesi gerekir. Bu gün yaşadığımız dünyada uluslararası hukuk adına bir
şey yoktur bitmiş. Uluslararası örgütler büyük
güçlerinin çıkarlarını sağlayan mekanizmalar
dışında hiçbir şey değil.
Değerli gençler daha çok çalışacaksınız, kadınlar olarak daha çok çalışmalıyız, gittiğimiz her
yerde anlatacaksınız, okuyacaksınız, öğreneceksiniz. Çünkü bizim milletin gençliğinin uyumayacaksınız gece ve gündüz, eğelenme hakkı hiç yok.
Çünkü bu coğrafyada yapacağımız çok işimiz var
çok. Bultürk Başkanı burada Bulgaristan Türkleri davası benim davamdır. Burada bizi biraraya
getiren BULTÜRK Derneğine teşekkür ederim.
Balkanları Avrupa’dan gelen kardeşlerimi hepinizi Azerbaycan’a davet ediyoruz.
2. Akdeniz Sn.Yrd.Doç.Dr.Emete
GÖZÜGÜZELLİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılan Sayın GÖZÜGÜZELLİ,” “…yandım
deyince çoluk çocuğunu bırakarak koşan Anavatan’ın
evlatlarına minnettarım. Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz’de
doğalgaz, petrol arıyor, yakında sondaj vurulacak, her türlü karşı çıkmaya
rağmen…Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
kendi Cumhurbaşkanımıza rağmen dik duruyor,
yanımızda duruyor..” dedikten sonra Atatürk’ün
vatanın her tarafından toprak getirmelerini istediğini, törende ileri atılan Kıbrıs Türkleri ile diyaloğunu hatırlatarak bu ruhun Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyetini kurdurduğunu, ilelebet yaşayacağını haykırırken duygulu anlar yaşadığını
müşahede ettik.
3. Yunanistan Türkleri Adına Sn.Işık
SADIK AHMET
Türk Dünyasının Hanımına
Sn. Işık SADIK AHMET
Hanımefendiye Fatma SÖNMEZ Hanimefendi tarafından
bir taç hediye edildi.

Av. Seniha RASİM SABRİ,

Bulgaristan’daki Türk kimliği mücahitleri
Türk kadınının; gerek sevgi ve şefkati ile, gerek
çalışkanlığı ile, gerek bu topraklardaki zorlu hayat koşullarına ve hatta yok edilmeye karşı dik
duruşu ve mücadelesi ile Bulgaristan`da Osmanlı
mirasi olan bizleri ve türklüğü geçmişten geleceğe taşıyp yaşatmaktaki rolü büyüktür.
Bu öngörüşlü kadınlarımız ne şartlar altında,
hangi politik rejimde ve hangi ülkede yaşarsa
yaşasın geçmşiten günümüze türk kimliğimizi
yaşatmak için kenarda köşede başını eğip sıkışıp durmamış, hayatımızın hem edebi, hem sosyal hem politik her alanında; barış, demokrasi,
adalet, insan kardeşliği, hak ve özgürlük fikirlerini hedef edinip yaymak amaçlı aktiv olarak
gerek dernekler kurarak, gerek tankların karşısına dikilerek, ölüm kamplarını göze alarak,
hatta işkence gördü; oğlunu kızını bebeğini şehit verdi lakin türklüğümüzden vazgeçmeyi aklından dahi geçirmedi.
5. TÜRKİSTAN Sn.Doç.Dr. Cemile KINACI,

1. Avrupa Sn.Fatma AKTAŞ,
AVRUPADA TÜRK KADINI OLMAK!
Öncelikle bu önemli ve değerli program için Bultürk derneğinin yöneticilerine ve büyük emek veren Başkan Rafet Ulutürk Beye teşekkür ederim.
Avrupa’da Türk Kadını Olmak; İki ayrı yer için
çarpan kalp demektir. Bir toprağa hasret başka
bir toprağa memleket demektir. Pek çok hayalinizden vazgeçip, hayata tutunmak için var gücünüzle çalışmak demektir. Uyum sağlamak ama
kaybolmamak demektir. Dil öğrenmek ama ana
dilini unutmamak, sosyal ortamlarda var olmak
ama geleneğini korumak, çocuklarına KİM olduklarını anlatabilmek,, yaşadığın ülkenin insanlarını anlayabilmek, seni doğru anlamaları
için emek vermek, ülkeni mensup olduğun milleti gururla temsil etmek….
Avrupa’da Türk kadını olmak demek bu ifadelerin çok küçük bir hissesi sayfalar dolusu yazabilir saatler boyu konuşabilirsiniz bu başlık
çerçevesinde…Ama en kısa yoldan şunu söyleyebiliriz sevgili dostlar Avrupa’da Türk kadını
olmak kolay değil…

6. Çuvaşistan Sn.Nadina CAVADOVA,

3. Kazakistan Sn.Fatma SÖNMEZ,

7. Türkiye’den Prof. Dr. Hasine ŞEN,
Prof.dr. hasine sen “goc ve kadon : bulgarostan turk kadini ve zorla bulgarlastorma suteci
(1984-89)” baslikli sununda kimlik mucadrsinde
yer alan bulgarostan turk kadinlarin oykulerini tanitti, bir toplumun kendi gecmisini unuttugu durumlarda onun tarihinin baskalari tarafindan ya- 4. Doğu Türkistan Sn.Sema Uygur BİDAK,
zildigini virguladi.
İKİNCİ OTURUM

5. Moldova-Gagauzya Sn.Vera ERTUĞRUL,

6. Bulgaristan Sn.Havva PEHLİVAN,
7. İran-Güney
Azerbaycan Sevinç
YUSUF AZER
Oturum sonunda BULTÜRK Dernek Başkanımız Rafet ULUTÜRK
tarafından tebliğ sunan katılımcılara birer plaket takdim edilerek ikinci oturum
sona ermesiyle konferansın yapılmasında emeği geçen sponsorlarımıza teşekkür konuşmasına geçildi. Bu organizasyonda
özellikle 3 kişi büyük katkıları oldu. Bu nedenle
onlara özel çalışma yapılması kararlaştırıldı ve 3
kişiye özel plaketler verildi.
Konferans, değerli izleyicilerin katılımlarından
dolayı ev sahibi sıfatıyla Necdet ERTUĞRUL ve
Rafet ULUTÜRK’ün teşekkür konuşmasının ardından tarihte ölümsüz bir sayfa bırakmak üzere
aile fotografı çekimiyle sona ermiştir.
Konferansımıza katılan tüm gönül dostlarımıza
en içten şükranlarımızı sunarız; Türk Dünyası
ve Akraba Toplulukları Başkanı Metin Özkan,
SINAV Dersanesi Sahibi Sn.Hasan MUTLU,
Anadolu Folklor Derneği Didem Coşkun, Türk
Kadınlar Birliği Bakırköy Şb. Başkanı Asuman
Erkan, Düzce Temsilcimiz Nevzat ÖZTÜRK,
Fatih temsilcimiz Murat KAYNAK, Esenyurt
Temsilcimiz Mustafa ÖZSOY, Gagausya Dernek
Başkanı Necdet ERTUĞRUL, BGSAM Başkanı
Erdal KARABAŞ, Anadolu Ajansından İstanbul
bölge Müdürü Sn.Hüseyin ALTINALAN, TEK
RUMELİ TV Sahibi Sn.Atilla BAYKAL’a ve
katılım gösteren tüm dostlarımıza teşekkürlerimi
sunarım. Tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. Sağ olun, Var olun…
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Vera ERTUĞRUL İstanbul’da Gagauz Kadınlarının Problemlerini Anlattı

Gagauz yerinde serbest Pazar ekonomisine geçiş devam etmektedir.
özelleştirme,Serbest ticaret ve finans
sektöründeki reformlar sürdürülmektedir.Sanayi yeniden yapılandırılmaya
çalışılıyor .Yıllarca başka ulusların
egemenlikleri altında yaşıyan Gagauzlar dillerini koruyabilmişlerdir .Gagauzlar eğitime çok önem vermişlerdir özellikle kadınlarımız her alanda
kendine önemli yer bulmuştur.mesela
Siyasette,Bilimde,devlet kadrolarında .
Devletimizi kurarken erkeklerle yan
yana mücadele vermiştir .Bazılarını
kaybettik ama onların isimleri kalbimize kazındı.ve asla unutmıyacağız
24 yıl geçti yeni nesil yetişiyor hayat şartlarıda değişiyor gençlerimizde
Vatan sevgisi genetik olarak aşılanmıştır. Onlarda kendi vatanlarında
yaşamak,çalışmak,onu yüceltmek istiyor ama.
Çalışma alanları çok kısıtlı var olanlarda yetersiz ücretlerin düşüklüğü
başka arayışlara sürüklüyor.ve başka
ülkelere çalışmaya gidiyorlar bu durum nüfusun %30 unu buluyor bu gidiş hergün içinden çıkılmaz bir durum
alıyor Eskiden çalışmaya gidip para
kazanıp ailelerin iyi bir yaşam yaratıyorlardı ama şimdilerde fırsatını bulduklarında gittikleri ülkelerin vatandaşı olup oralarda kalıyorlar ( tercih
ettikleri ülkeler Türkiye,Rusya,İtalya,ve

gagauzyurdugazete@gmail.com

sonzamanlarda Almanyaya gidiyorlar )buda ailelerin dağılmasına sebep
oluyor Türkiyede 3000 i aşkın Gagauzun yaşadığı tahmin ediliyor göç
böyle devam ederse Gagauzyada sadece yaşlılar kalacak durumun böyle
olmasına rağmen yinede karamsarlığa
kapılmak istemiyorum en kötü günlerimizde Türkiye yanımızdaydı ona
minnettarız şimdide sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan
sayesinde Sanayide,tarımda,kültür
alanlarında değişik projeler hayata
geçiriliyor.
Türk işadamlarıda değişik alanlarda
yatırımlar yapıyor mesela en önemlisi ( 2000 yılında bizim götürdüğümüz Asena tekstil ) üç bölgede yatırımlarına devam ediyor. En az 1000
kadın orada çalışıyor buda ailelerin bir arada olmasının en önemli sebebi.umarım bu yatırımlar devam
eder.burada yöneticilerimiz kadar
kadınlarımızada b üyük sorumluluklar düşüyor çocuklarını ana vatanında
sevgiyle,bayrağına devletine ,ana diline bağlı birlik içinde yaşatacaklar.
Bizde Dernek olarak Türkiyede yaşıyan tüm gagauzlarla birlik ve beraberlik içinde Gagauzyanın sorunlarını ,sanatını,edebiyatını,turizimini
türk kardeşlerimize anlatarak bu sorunların üstesinden geleceğiz.
VERA ERTUĞRUL

www.gagauzya.com

gagauzyurdugazete@gmail.com
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Alöna Ergoglo Yazar

Tanıtmak
Alöna Ergoglo duudu sentäbirin 28-indä
1971-inci yılda Moldova Cumhuriyetindä,
Baurçu küüyündӓ, Çadır rayonunda, neredä
büün dä yaşêêr. Başardı 2009-uncu yılda Komrat devlet universitetini “İstoriya”zanaatında.
2010 –uncu yılda tiparladı anasının, Tukan
Vasilisanın, şiir toplumunu. 2013-üncü yılda
baskıdan çıkardı kendi şiir toplumunu «Okuyacam seni gözlerindän». 2017 yılda çıktı kiyadı «Otur, lafedelim». Baskılandı jurnallarda «Sabaa yıldızı», «Ayna», gazetalarda
«Ana sözü» hem «Znamӓ». Ana küüyündä
çalışêr üüredici.
Benim paalı okuyucularıma
Var mı nicä derindän yazmaa, derin duygulu olmaa, istämediynän yaşamayı görmää
her taraftan?! Yok nicä. İnsanın içindä ölçüdä
lääzım olsun ölä dooruluk, inanmak, angılarını o var nasıl geçirsin kendi yazılarına,
şiirlerinä.
Bu laflarlan isteerim açmaa sizä kapuyu benim kiyadıma «Okuyacam seni gözlerindän».
Saklamayacam, ani bän da baalandım benim
anamın, ─ Tukan Vasilisanın yaratmak yoluna,
o yola angısı götürer bir kenarsız dünneyä,
angısının var gözäl bir adı ─ poeziya.
En ilk kritik peetlerimä oldu benim anam,
şair Vasilisa Tukan.
Benim poeziyam halizdän geler küçüklüümdän,
o vakıtlardan, açan içindä kurulêr harakter,
açan savaşêrsın bulmaa bu dünnedä kendi
erini. Bu tema kaldırılêr şiirlerdä: «Bobalara
nasaat». İleri dooru dalgalanêr lirika poeziyası, neredä bän çok erdä alêrım pay benim
personajlarımnan. Olmadıynan halizdän onnarlan bilä, yok nicä açmaa hem çözmää kalkan temaları. Hem saklamayacam, ani kendi
poeziyamda istämeerim benzemää kimseyä,
açıp bunu peettä «Fariseylerä» ─ «yazılarda,
ani duuêr eni, sizin gibi korkêrım bän olmaa».
Benzämeyеräk başkalarına, benim var kendi
bakışım dostlaa bölä şiirlerdä: «Ona, kimi sayardım dost», «Duşman», «İsteerim bän, olsun dostum».
Bu kiyadın içindä herbir bölüm karışêr romantikaylan, yaşamanın hem ölümün barışmasınnan şiirlerdä: «Yolcu», «Yıldız», «Yanardı
aaç», «Maavi iplik». Poeziyamda açıkladım
yaşamanın o tarafını da, angısının var adı ─
İnan. Bu uura yazılı diil bir tema, çok, zerä
onsuz bän diilim şair, açan sayıklamayacam,
ne o günah, var mı diveçlik, Allahın eri insanın içindä. Kiyadın ikinci payında şiirlӓr rus
dilindӓ, necin ki yazȇrım iki dildӓ, gagauzça
hem da rusça.

Benim kiyadımda var masal da, angıları baalı eveldän gelän annatmalarlan – «Üüsüz»
hem «Sarı yılan». Ama var masal formasında
başka annatmalar da, nicä «Aalamak türküsü»,
angısında açılêr bizim insanın ruh dünnesi,
onun davranması bu yaşamaya, rituallar, ani
var bizim gagauz halkımızda.
Yazılarımda savaşêrım derin bakmaa insanın iç dünnesinä. Hem «Benim dünnemi»
açıpta, «salt yalvarcam, battırmaynız bıçak o dünneyä, ani yaşêêr taa içimdä», zerä
orda renklär solmaz, hem dä yaşêêrlar sevda
iiliklän.
Ayırı bır bakışlan lääzım bakmaa kiyadın
ikinci payına, rus dilindä, neredä sorêrım, hepsi
mi geçennär bana benzeer? Diil hepsi, zerä
burada çok erdä belli ederim, ani geldim bu
dünneyä nesä brakmaa ardıma, hiç aaramazkana kendimä ikram hеm şannık.
İkinci kiyadım «Otur, lafedelim» genӓ şiir
toplumu. Onun da içindӓ bölümnӓr konulara
göre ayırılır. Kiyadın bir payı gagauzça, ikinci
payı sa rusça. Kitapta var böyle bölümnӓr
«Unutma o gözӓl vakıtları», «Gecelerin sessiz
türküleri», «Sevgi, sevgi hep istedi canım»,
«Ko seni götürsün yıldızın ileri», «Kablet
beni ölӓ, te nicӓ varım».
Benim bir şiiriimdä yazêrım, ani benim var
bir biyaz, adsız kanadım. Ama onun adı yazılı sade benim içimdä. О bir kanat, angısı
götürer beni ileri, o – poeziya.
Saygılarımnan sizä Alöna Ergoglo
ŞİİR GAGAUZ HEM TÜRK
HALKLARIN DOSTLUUNA

* * *
Annaşmak aramızda var
Türkiyaylan baalantı geniş
Ne yaamur var arada, ne kaar
Ennerni sua, da yap iş.
E rd o ğ a n b i z ӓ g e l i p - g i t t i ,
Gagauzlar kim ona, bak,
О ölçü koymaz, halkı sevdi
Sözleri onun kaavi, pak.
Gelecӓӓ umudumuz büük
Halklara sınır koyan yok,
Arkadan artık indi yük
Duşmannar sa arаda çok.

Yürӓӓm buna nedӓn seviner?
Aramızda birlik yaşasın,
Nerӓ tarihtӓ vakıt gideer?
İ l e rd ӓ s a d e d o s t l u k k a l s ı n .
İnanȇrım, gelecek zaman
Sınırlar açılacek tez,
İ z m e t i n n ӓ n d o s t u m E rd o ğ a n
İki halkta olcek bir ses!

Moldova’yı Gagauzyayı ve Gagauzları daha iyi tanımak için
Erdoğan aslıyücenin yazdığı 4 KITA 8 ÜLKE kitabını okuyun okutunuz.
Hoca Ahmet yesevi yayınlarından
çıkan bu kitap Sudandan ,Taylanda
Moldovadan Gagauzyaya kadar 8
ülkeye sizleri götürüyor.

İsteklerinizi YESEVİ

YAYINCILIK 0212-638-50-12
e E.posta yesevidergisi@gmail.com
adresinden temin edebilirsiniz

www.gagauzya.com
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BULTÜRK Genel Başkanı Düzce Ziyaretinden

BULTÜRK - Bulgarista Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği GENEL BAŞKANI RAFET ULUTÜRK’ÜN DÜZCE ZİYARETİNDEN

BULTÜRK Genel Başkanı Rafet
ULUTÜRK Düzce Temsilcisi Nevzat
ÖZTÜRK’ün daveti üzerine Düzce’ye
gelerek Cumhuriyet Başsavcısı hemşehrisini ziyaret ettiler. Derneğin amacı olan,
“Bulgaristan’dan göç etmiş ve Türkiye’de

yerleşmiş halkların hukuki, iktisadi, sosyal ve kültürel değerlerinin korunması
ve sorunlarının çözümlenmesi, halen
Bulgaristan’da yaşayan Türklerin ve
Müslümanların tarihi, hukuki, siyasi,
iktisadi, kültürel ve toplumsal sorunları
ile ilgili her türlü dayanışma” ilkesini
kendisine şiar edinen Genel Başkan Rafet
ULUTÜRK durmadan, yorulmadan, bıkmadan koşuşturmaya devam ediyor.
Bu kapsamda Düzce’ye gelen Rafet
ULUTÜRK, Bulgaristan’dan 1989 göçü
ile Türkiye’ye gelen, anayurda dönen

ailelerimizden halen Düzce Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Özlem BERBEROĞLU’nu makamında
ziyaret etti.
Savcı BERBEROĞLU, Türk’ün asil
ve insani vasıflarının timsali olarak tam
bir zarafet ve nezaket örneği gösterirken, misafirperverlikleri ve güler yüzü
ile unutulmayacak bir gün yaşattı.
Son derece samimi bir ortamda geçen ziyarette, BULTÜRK’ün faaliyetleri,
projeleri, Bulgaristan Türklerinin problemleri ve çözüm önerileri konusunda
görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyarette
BULTÜRK Genel Başkanı Rafet ULUTÜRK, “Türk Dünyasında Bir Bulgaristan Türkü 50 yıllık Mücadele”,
“Bulgaristan Türklerinin Kimlik Mücadelesi” Rafet ULUTÜRK kitapları ile
Bulgaristan Türklerinin Büyük Göçü
(Bildiriler kitabı) ve BULTÜRK Gazetesi” ‘ni Cumhuriyet Savcısı Özlem
BERBEROĞLU’na takdim ettiler.
Kırk yıl hatırı olan kahve ikramının ardından bir daha buluşmak, çalışmalarda
dayanışmak üzere Cumhuriyet Savcısı
Özlem BERBEROĞLU’na misafirperverliği için teşekkür ettiler.
Hamiyet ÇAKIR

Yirminci Asrın Faciası Karabağ
1988 ci ilden başlamış ErmenistanAzerbaycan Dağlıq Karabağ münaqişesi tarixinde en müdhiş hadiselerden biri 1992 yıl 25 şubatdan 26
sına geçen gece Hocalıda baş verdi.
Hocalı soykırımı Ermenistanın milletçi vehşi gücleri tarafınden Azerbaycana karşı edilen vahşiliyin görünmemiş bir tezahürü,Azerbaycan tarihinin
en korkunç ve trajik sayfalarından
biridi.27 sene önce Azerbaycan>ın
Hocalı bölgesinde baş veren bu olay
sonuçunda ermeniler tarafından 613
kişi öldürülmüş,1000 kişi farklı kuşakların sivil insanlar kurşun yarasından engelli olmuştur.Hemen gece 106
kadın, 63 çocuk, 70 yaşlı öldürüldü.
8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk
her iki ebeveyni,130 aile ebeveynlerden birini kaybetti. Olay baş verdiği
gece 1275 insan esir alındı,onlardan
150»sinin kaderi hala bilinmiyor.
Bu cinayette insanlara işkence vererek öldürmüşler. Onları diri diri
yandırmışlar, başları kesilmiş, de-

rileri soyulmuş, bebeklerin gözleri
çıkarılmış, gebe olan kadınların
karınları süngülerle kesmiş,cesetlere
işgencelere yaparak onları bir yere
toplayıp yandırmışlar.
Bir gece içinde Hocalı yandırılarak
yok edilmişdir. Hazırda Hocalı soykırımının tanınması, Azerbaycan’ın
dış politikasının ana yönlerinden
biri olarak belirlenmiştir
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“Türk Dünyasında Kadın”
konulu konferans konuşması

Av. Seniha
RASİM
SABRİ

Balkanlar-Bulgaristan

Bulgaristan’daki Türk kimliği mücahitleri
Türk kadınının; gerek sevgi ve şefkati ile, gerek çalışkanlığı ile, gerek bu topraklardaki zorlu hayat koşullarına
ve hatta yok edilmeye karşı dik duruşu ve mücadelesi
ile Bulgaristan`da Osmanlı mirasi olan bizleri ve türklüğü
geçmişten geleceğe taşıyp yaşatmaktaki rolü büyüktür.
Osmanlı zamanından bu zamana kadar, Anadolu`dan
Bulgar ve genel olarak Balkan topraklarına, belli aralıklarla kimi yeniden Anadolu`ya, bizim tabirimizce Anavatan Türkiye`ye, ve dünyanın başka bir çok ülkesine türlü
göçlere ve asimilasyon zulümlerine maruz kalmış olsa
da; anadilimizi, dinimizi, örf ve adetlerimizi hapis cezası
ve işkence tehlikesi altında bile gizli gizli öğreterek Türklüğümüzü yaşatan gelenekçi ve ayni zamanda ön görüşlü aydın Türk kadınlarımızdır.
Bulgaristan’daki yedi etnik azınlık toplumluluklarından biri
olsak da, halk bilgeliği çok zengin, adetleri, gelenekleri
yerleşmiş, kendi yazılı edebiyatı ve yaygın kültürü olan
bir tek biz varız. Bir cihan imparatorluğu medeniyetinin
devamıyız. Öyle sarsılmaz bir temel üzerinde diğer azınlıklar arasında başı çeken, aydınlık veren, kimlik belirleyen, anadili ve dinine bağlı bir topluluğuz. 1985’ten
sonra illegal ve yarı gizli örgütlenerek politik kimlik oluşturup siyaset sahnesine çıktık. Son 140 yılda çıkardığımız 186 gazete, 58 dergi, 400 den fazla kitap fikirsel ve
ruhsal bütünlüğümüzü oluşturdu. Baş Müftülükte, Diyanetimizde, okullarımızda, özendirici sanatımızda ve tiyatro ve okuma evlerimizde, gazete ve radyo yayınlarımızda kurumsallaştık. Osmanlı’dan Bulgar devletine 2
700 okul ve medreseyle, 2 537 cami ve mescitle, köy
ve kasabalarda aydın tabakamızla geçtik.
Politik kavgamızı Bulgaristan’da ve dünyanın neresinde
olursa olsun, kadın erkek demeden her Türkün kafasında
veriyoruz. Tarihi revize edip, durmuyor, yenidünya görüşü
arıyoruz. Bulgaristan‘daki kadın yümresi çok çalışkandır.
Yıllar içinde kendi doktor, mühendis, öğretmen ve sanatçılarımızı yetiştirdik. 1989 Ayaklanmamız, bir kadın ayaklanmasıdır, hak ve özgürlük, adalet ve demokrasi davası
olarak siyasi niteliklidir , rejim devirmiştir.
Bu öngörüşlü kadınlarımız ne şartlar altında, hangi politik rejimde ve hangi ülkede yaşarsa yaşasın geçmşiten
günümüze türk kimliğimizi yaşatmak için kenarda köşede
başını eğip sıkışıp durmamış, hayatımızın hem edebi,
hem sosyal hem politik her alanında; barış, demokrasi,
adalet, insan kardeşliği, hak ve özgürlük fikirlerini hedef
edinip yaymak amaçlı aktiv olarak gerek dernekler kurarak, gerek tankların karşısına dikilerek, ölüm kamplarını
göze alarak, hatta işkence gördü; oğlunu kızını bebeğini
şehit verdi lakin türklüğümüzden vazgeçmeyi aklından
dahi geçirmedi. Dünya şampiyonalarında bir çok Bulgaristanlı Türk gencimiz, kimi spor dalında, kimi satranç,
kimi bilimde başarılara imza atmıştır. Bu başarıların kökünde bir Türk ananın onuru, Türk kadının şerefi, zekâsı
ve bilgeliği var. Gelecek bizimdir. Hayat ateşimiz, gönül
motorumuz Türk olmak, Türk kalmak ve Türk olarak yaşamak. Doğurduğumuz çocukların hepsi Türk’tür. Türklük davası eridir. Algıladığımız dünyayı Türkçe, Türk bilinciyle, Türk ana algısıyla okumak, duyumsamak, sentez
etmek ve yorumlamak ana görevimizdir.
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Spor

Gagauzya Tekvando Federasyonu

1 Ekim 2015 tarihinde ATU Gagavuzya’da
ilk Olimpiyat spor kulübü Taekwondo WT
açıldı. Kulüp, Komrat yerlisi Vyacheslav
Dragoy tarafından kurulmuştur. Tüm bunlar, WT Moldova Tekvando Federasyonu
Başkanı Yuzefovich Igor Sergeevich’in
doğrudan katılımı ve büyük desteği ile
oldu. WT Türkiye Tekvando Federasyonu
da kulübün açılış sürecine büyük katkı
sağladı, faaliyetlerine başlamadan önce
Vyacheslav Dragoy, eğitmen Mehmet
Çekem’in rehberliğinde Ankara’da eğitim aldı. İlk başta, spor salonu ve öğrenci
bulmak kolay değildi,çünkü bu spor türü
Gagauziya sakinleri tarafından hiç bilinmiyordu. Her çocuk ve ebeveyn, Taekwondo
ve yararları hakkında anlatmak zorunda
kaldı. İlk aşamada, Moldova Tekvando
Federasyonu spor malzemeleri sağladı,
sporcuların ebeveynleriyle birlikte özel
ekipmanlar satın alındı. Aralık 2015’te,
Gagauzia takımı, ilk kez Moldova Cumhuriyeti Şampiyonası için 3 sporcudan
oluşan takımla katıldı.Madalya kazanmadık, ancak Tekvandonun Gagauziyada
faaliyete başladığını ilan ettik. O zamandan bu yana üç yıl geçti; bu süre zarfında Taekwando grupları, Gagauzia ve
Moldova’nın dört bir yanından çocukların eğitime alındığı, konaklama, yemek
ve günde iki defa antreman yapıldığı İnternet Bölgesel Spor Lisesinde bir grup
olan Komrat Belediye Spor Okulunda

açıldı. Yaşları farklı olup, 50-den fazla
çocuk kulüpte eğitim alıyor, ve her ay
Moldova’da ve Romanya ve Ukrayna’da
düzenlenen uluslararası turnuvalarda yer
almaktadır. Bu kısa sürede kulübümüzün sporcuları Şampiyonlar, Moldova
Cumhuriyeti ve Uluslararası turnuvaların galipleri oldu. 3 yıl boyunca WT Taekwondo turnuvası Moldova takımlarının
katıldığı Gagavuzya’da gerçekleşti ve bu
yıl Romanya’dan sporcular katıldı. Spor-

cularımızın büyük bir potansiyeli var, çocuklar kendilerine inanıyorlardı, bu yeni
tür spor Taekwondo’yu çok sevdiler!! Gagavuzya Tekvando Federasyonu’nun halen sadece Komrat’ta kendi kulübü var,
gelecekte Gagavuzya’daki her şehirde ve
köylerde kulüp açmak istiyoruz. Ancak
antrenör, spor malzemesi ve özel elektronik eşyaların eksikliğinde bir sorunumuz
var. Gagavuzya’da, çocuklarımız büyük
bir iç potansiyele, güç, ruh, kazanma is-

teği, asalet, kendine ve rakiplerine saygı
duyma potansiyeline sahiptir. Ortaklarımız ve rakiplerimizin derslerine büyük bir
dikkatle kulak veriyoruz. Moldova Cumhuriyeti ve yurtdışındaki yarışmalara ve
toplantılara katılmak için teklifler ve davetler almaktan memnuniyet duyuyoruz.
Türkiye, dünyadaki en güçlü Tekvando
takımlarının zirvesinde olduğu için Türk
Tekvando WT Federasyonu ile daha yakın işbirliği yapmak istiyoruz !!!
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Mersin Belediyesi
GAGAUZ TÜRKLERİNDE
Tiyatro Şoleninde Gagauzlar
BOZKURT SEVGİSİ
BİR KOLYEDE BOZKURT

GAGAUZ ROZETLERİ

Bâzı süs veya takı eşyalarında da Bozkurt’un
değişik figürlerine rastlanır. Meselâ bir rozette,
anahtarlıkta, kayış tokasında, kolyede veya kullanılan herhangi bir eşyada görmek mümkündür.
Resimde süs amacı ile takılan Gagauz bayrağındaki Bozkurt simgeli bir kolye görülmektedir.

İlk rozet (4 ), Gagauz
Cumhuriyeti’nin 10. yılı
dolayısı ile hazırlanmıştır. Çapı 30 mm. olan bu
rozet, arkasında bulunan
iğne vasıtasıyla yakaya
tutturulacak biçimde hazırlanmış olup, özel günlerde kullanılabilir veya
bir hâtıra olarak saklanabilir.

MERSİN

KARTVİZİTLERDE BOZKURT
Eskiden–bugüne göre- daha çok kullandığımız kartvizitlerde de değişik
Bozkurt figürlerine rastlanmıştır. O
eski günlerde kullanılan kartvizitlerden birisi de Gagauz Cumhuriyeti’nin
ilk Cumhurbaşkanı olan Mihail oğlu
STEFAN TOPAL’a aittir.
Fahretin SAVAŞ KONAR

sabaya, Komrat’a çok Türk geldi kaldı
Mersin’de bu yıl beşincisi düzen- yaşamaya. Kendi işlerini yapıyorlar,
lenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri kahve açıyorlar. Gagavuzya’dan gesona erdi. Kapanışı Gagavuz Türk- lenler de burada kalıyor, iş yapıyor.”
leri yaptı.
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenle- «Amaç kültürel etkileşimi artırdiği etkinliğin son gününde Gagavuzya mak»
Komrat Belediyesi Müzik ve Drama
Tiyatrosu “Gururlu Köy” isimli oyunu
sergiledi. Oyun, çeşitli hilelerle Avrupa
Birliği’nden aldığı paralar sayesinde
güçlükle ayakta durabilen, hayali köy
Buşon’da yaşanan olayları anlatan bir
komedi. “Anlatır Avrupa’da nasıl yalanla çözerler problemleri. Benim rolüm Buşon’un belediye başkanı. Yalanla çıkartıyorum Avrupa Birliği’nden
milyonla para. Boş boşa, yalanla. Diyorum ki hani burada yapacağım bunu,
şurada yapacağım şunu şunu. Ondan
da çıkartıyorum parayı” Başrol oyuncusu Mikail Rezunet, oyunu Gagavuz
Türkçesiyle böyle özetliyor.
Rezunet’e göre oyun hayali bir köy
olan Buşon’da geçiyor ama işlenen sorun evrensel: “Ben düşünüyorum ki
bu bütün dünyanın problemi. Amerika,
Rusya her yerde hırsız var.”
“Kültürümüz çok yakın”
Bu Rezunet’in Mersin’e üçüncü gelişi. Türkiye’nin kültürüyle Gagavuzya
kültürünün çok benzeştiğini söylüyor:
“Dedelerimizden kalan kültürümüz çok
yakın Türkiye’ye. Ondan biz Türkiye’ye
kardeş gibiyiz. Gibi değil de, kardeşimiz. Türkiye bizleri çok iyi anlıyor, biz
de Türkleri çok iyi anlıyoruz. Bizim ka-

www.gagauzya.com

Mersin Büyükşehir Belediyesi bu
yıl 6 farklı ülke veya bölgeden gelen
Türk grupları ağırladı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Sinan Bayrakdar amaçlarını şöyle anlatıyor: “Bütün
Türki devletlerle, gruplarla, topluluklarla, özerk cumhuriyetlerle ilişkimiz
var. Bu kapsamda kardeş şehirlerimiz
var. Hem tiyatro günlerinde hem şiir
günlerinde bu ülkelerle dostluğumuzu
sıcak tutarak her yıl etkileşime geçiyoruz. Bundaki amacımız nedir, Türk
dünyasındaki birlikteliği sağlamak, kültürel etkileşimleri artırmak, dilde birliği sağlamak.”
Gagavuz Türkçesi Türkiye Türkçesine çok yakın ama her Türki topluluğun dili öyle değil. Bayraktar’a göre
bunun yaratacağı sorunlar metinlerin
önceden alınarak Türkiye Türkçesine
çevrilip, altyazıyla sunulmasıyla gideriliyor.
Gagavuz (bazı kaynaklarda Gagauz)
Türkleri, çoğunluğu Moldova’da olmak üzere Bulgaristan, Ukrayna, Romanya ve Yunanistan’da yaşayan bir
halk. Büyük çoğunluğu Ortodoks Hristiyan. İsimlerinin Gökoğuz’dan evrildiği genel kabul gören bir görüş.
Mersin Belediyesi Kültür ve sosyal işler müdürlüğü
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14					
Sayı 3 - Mart 2019
www.gagauzya.com

Gagauz Yurdu

www.gagauzya.com

www.gagauzya.com

KURTSAN Şirketler Grubu Yönetim Kurulu
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Başarı Haberleri

KURTSAN Şirketler Grubu

1 ) Kısaca sizi ve şirketinizi ta- bilir misiniz?
Bu ülkelerdeki hayvancılık sektönıyabilir miyiz?
rü gün geçtikçe iyiye gidiyor.BizKurtsan Tarım Endüstri ve Ma- de mümkün olduğunca pazar pakina 1985 yılında kurulun bir şir- yından yararlanmaya çalışıyoruz.
kettir.Hayvan ekipmanları üret- Türkiye’de olduğu gibi, dünyada
mek üzere kuruldu.Süt sağım da kaliteli gıdaya talep çok fazla.
sistemleri, sürü yönetim sistemle- Hayvan ve insan konforunu göz
ri, soğutma tankları hayvan tırnak ardı etmeyen sistemlerde sağlıkbakım araçları, gübre sıyırıcıla- lı süt üretimi yapılabilirse bu işi
rı, hayvan kaşıma makinaları ve yapanlar ve bu ürünleri tüketenler
yemleme sistemleri konusunda ortak bir noktada buluşuyor. Bu
hassasiyetin farkında olan devfaaliyet gösteriyoruz.
letler çiftçilere bu konuda hibe,
İstanbul’da bulunan fabrikamızda teşvik veya ticari kolaylıklar sağ32,000m2 kapalı alanda imalatla- lıyor. Yatırımcılar için güzel bir
atmosfer var.
rımızı gerçekleştiriyoruz.
Ürünlerimizin tamamı uluslararası standartlara uygun bir şekilde 7 ) Türkiye pazarındaki gelişmeleride kısaca değerlendirebiüretilmekte...
lir misiniz?
2 )Özellikle son yıllarda sizin Türkiye pazarının 2019 Haziran
ayından sonra yükseleceğini, her
için gelişen pazarlar hangisi ?
Güney Amerika, Uzakdoğu ve geçen gün daha iyiye gitmesini
umut ediyoruz.
Afrika bölgesi.
Türkiye’de hayvancılık şuan 1-5
3 ) Hangi pazarlarla çalışıyor- ineği olan çiftçilerin ağırlıklı olduğu bir aşamada. Bu seviye çiftsunuz?
74 ülkede çeşitli pazarlarla çalışı- çilerin yatırım yapmalarını ve
daha verimli hayvancılık yapmayoruz.
larını biraz engelliyor. Büyük iş4 )Küresel ekonomik kriz Tica- letmeler daha rekabetçi ve kalite
ret savaşları sizin operasyon- anlamında çok daha üst seviyelelarınızı önümüzdeki dönemde re çıkabiliyor.
nasıl etkileyecek?
İç pazarda önümüzdeki yıllarda Çiftçilerin üretimlerine odaklan%30 daralma olabilir.Dış pazarda maları, daha bilimsel bir işletme
her geçen gün o eksik tamamla- yönetimi anlayışının kavranması
nıyor. Türkiye şuan ihracat için farketmedikleri giderleri önleavantajlı konumda, kaliteli ürün mekte önemli bir adım.
imalatı yaparak ve gerekli satış
sonrası desteğini vererek konu- Bunu yapan çiftçiler her gün daha
mumuzu
sağlamlaştırmalıyız. yüksek hayvan sayılarına ulaşıDünya’da Türk Malı’nın kalite- yor. Bu şekilde sindirilmiş bir büsine zarar vermeyecek şekilde yüme ve profesyonel hayvancılık
rekabetçi olmak ve uzun vadeli için uygun şartlar oluşuyor.
düşünmenin çok önemli olduğuBiz Kurtsan olarak çiftçileriminu düşünüyoruz.
zin bu yolculuğunda elimizden
geldiğince destek ve danışmanlık
hizmetini de gönülden bir şekilde
yapıyoruz.

5 )Moldova ve Gagauz özerk
cumhuriyetleri ile çalışıyor musunuz ? bu pazarın geleceğini
nasıl düşünüyorsunuz?
Moldova ve Gagauz Özerk Cumhuriyetı ile son biryıldır, yeni yeni
çalışmaya başladık.
6 ) Ayrıca bu ülkenin hayvancılık sektörünü ve buradaki fırsatları da kısaca değerlendire-
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İBB KÜLTÜR AŞ TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR EVLERİ
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Türk Dünyası Müze Müdürü Salih DOĞAN
“Türk Dünyası” Topkapı’da sizi bekliyor !
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Topkapı’da
kurduğu «Türk Dünyası Kültür Mahallesi»
Türk Dünyasının İstanbul’daki buluşma noktası
oldu.
Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan büyük Türk
göçü ile birlikte Türk Kültürü de Anadolu’ya
yerleşti. Kardeş Türk Cumhuriyetlerin gerek
göçebe kültürüne dair yurtlar, gerekse o kültürlere ait Etnografik objeler Topkapı’da «Türk
Dünyası evlerinde sergileniyor.
Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, KKTC, RF.Tataristan ve
RF. Başkortostan’dan oluşan 8 ev ,2 yurt ve bir
de Türk Dünyasının manevi dinamiklerinin başında gelen Türkistanlı büyük mutasavvıf Hoca
Ahmet Yesevi otağ müzesi bulunmaktadır.
İstanbul’da 1994 yılında Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde başlayan büyük dönüşümlerden birisi de Topkapı Otogarının taşınması
ile tarihi yarımada içerisinde kurulan en büyük
kültür parklardan birisi ortaya çıktı.360 binm2
bir büyüklüğe sahip bu alanın Anadolu otogarı kısmında 2005-2009 yılları arasında savaşın
yaşandığı surların önünde İstanbul’un Fethini
anlatan muhteşem bir müze “Panorama 1453
Tarih Müzesi” inşa edildi. Buna paralel olarak
2008-2009 yılları arasında parkın üst kısmında
(Trakya otogarı) ise İBB Kültür AŞ tarafından
Topkapı Türk Dünyası Etnografik Müze Evler
kardeş Türk Cumhuriyetlerinin İstanbul’da bulunan başkonsoloslukları ile birlikte Topkapı
Türk Dünyası Kültür Mahallesi projesini gerçekleştirdik.
İBB Kültür AŞ Yerleşkesi içerinde bulunan
“Topkapı Türk Dünyası’na girdiğinizde sizi dünya Türk’lerinin ortak mirası kabul edilen Türk
tarihinin en eski yazılı belgeleri olan Orhun yazıtları karşılıyor. Runik harflerin kullanıldığı taş
tabletlerde o çağlardan günümüze Bilge Kağan,
Kültigin ve Vezir Tonyukuk ne söylüyor ? Türk
kelimesinin geçtiği ilk belge, her taşın üstünde
binlerce yıllık nasihatler kazılmış bengü taşlar
üzerine. Orijinali ile yaklaşık boyutlardaki bu
maketler sizi modern bu şehrin orta yerinden
alıp Moğolistan’a kadar götürüyor.
Türklerin Avrupa’ya girdiği kapının önünde
şehrin tarihi mekanlarından Topkapı’da kurulan «Türk Dünyası Kültür Mahallesi» ziyaretçilerine, Mahalledeki «Türk Dünyası Evlerinde,
kardeş cumhuriyetlerin kültürel miras objelerini
özenle sergiliyor ve tanıtımını yapıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin İstanbulluları ve Türk dünyasını buluşturduğu bu mekanda,
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Tataristan ve Başkurtistan>ı temsil
eden birer «Müze Evi» bulunuyor. Mahallede

Türklerin göçebe kültürünün vazgeçilmezi olan
Kırgızların bozüy, Kazakların kiyiz ve bizim
de çadır yada Türk dünyasında ki yaygın adıyla «YURD» dediğimiz biri Kırgızlara ait olan
ve Kırgızistan Meclisinin bu müzeye armağanı
olan Issık göl şehrindeki ustaların elinden çıkmış 6 kanat keçeden yapılmış kök boya kullanılmış ahşap çubuklar işkenceyle söğüt ağacından yapılmış,Türk motifleri ve Türk renkleriyle
bezenmiş zeminde Narın bölgesinde yapılmış
“Şırdak” bulunan ziyaretçileri bulundukları
yerden alıp Tanrı dağları eteklerine götüren bir
çadır.
İkinci çadırımız ise Kazakistan Devlet Başkanı
Nursultan Nazarbayev’in, Başbakanlığı döneminde Recep Tayyip Erdoğan’a hediye ettiği
Kazakların Kiygiz üy dediği 10 kanat yine aynı
özelliklerde tipik Kazak Türk çadırı bu mahallede sergileniyor. YURD’lar ve içlerindeki otantik dekor ziyaretçileri adeta büyülüyor binlerce
yıllık bir hikayenin içine taşıyor gibi…Türk
Dünyasının İstanbul’da nabzının ortak attığı bu
mahalle , Türk dünyasında her yıl özenle kutlanan büyük bahar bayramı «Nevruz “ve daha
ziyade Tatar ve Başkortların kutladığı “Sabuntuy» bayramlara ev sahipliği yapıyor .Kardeş
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık günleri
,milli bayramları, festivalleri ve özel günleri
yine bu alanda devlet büyüklerinin katılımları
ile kutlanmaktadır.
Kültür Evlerinde, Türk Cumhuriyetlerine özgü
ev eşyaları, günlük hayatta ve özel günlerde
kullanılan giysiler, takılar, müzik aletleri, oyuncaklar, halılar, kilimler, mutfak eşyaları, av ve
tarihi savaş malzemeleri sergileniyor. Kültür
Evleri’ndeki televizyonlarda ise Türk cumhuriyetlerine dair kültürel yaşamın tarihi ve turizmi.
esas alan belgeseller videolar gösteriliyor.
Üçüncü Yurd olarak “Hoca Ahmed Yesivi Otağ
Müze”diye adlandırdığımız 2016 Yılı Unesco
tarafından Hoca Ahmed Yesevi yılı ilan edilmesi vesilesiyle Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası
Türk-Kazak Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirilen Hoca Ahmed Yesevi’nin hayatını anlatan onun yaşamında sembolleşmiş temaların
işlendiği dönemine dair replikalar ve yaşam
alanları, çalışmalarının canlandırıldığı, ünlü
eseri Divan-ı Hikmettin tanıtıldığı bir otağ müze
oluşturuldu ve ziyaretçilerin en çok zaman geçirdikleri mekanlardan birisi oldu.
Her ülke için sembolleşmiş bir yapının maketi projesi kapsamında Kırgızistan için Yusuf Hashacip ‘in şehri Balasagun da bulunan
Karahan’lılardan kalan Burana Minaresinin maketi, Azerbaycan için meşhur Bakü eski şehirdeki Gız Galası ve Kazakistan için Büyük mutasavvıf Hoca Ahmed Yesevinin Türkistan’daki
türbesi maketi yapılmış olup proje Özbekistan

ve Türkmenistan’a dair eserlerin maketlerinin
yapımı ile devam etmektedir.
ETNOGRAFİK MÜZE EVLER
Azerbaycan Evi
Azerbaycan, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından itibaren, yaşadığı birçok soruna rağmen
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda kendisini hızla geliştiren Türk devletlerinden biridir.
Kazakistan Evi
En büyük Türk halklarından olan Kazaklar,
aynı zamanda oldukça eski bir geçmişe ve kültür mirasına sahiptir. Bu zenginliklerin paylaşılıp, geldiğimiz kültürün anlaşılması amacına
hizmet eden Kazakistan Kültür Evi, bu yelpazeyi mümkün olduğunca aralamaya çalışıyor.
Özbekistan Evi
Orta Asya’nın zengin ilim ve medeniyet merkezlerinden olan Semerkand, Buhara ve Hive
gibi şehirlere ev sahipliği yapan Özbekistan,
özellikle ortaçağa ait mimari eserleriyle şehirlerinin eşsiz tarihine tanıklık ediyor.
Kırgızistan Evi
Kırgızistan, dünya edebiyatına mal olmuş milli destanlarının yanı sıra, yetiştirdiği Cengiz
Aytmatov gibi çağdaş yazarlarıyla Orta Asya
topraklarından dünyaya seslenen bir Türk devletidir. Türk Dünyası Kırgız topraklarından
dünyaya seslenen bir Türk devletidir.
Türkmenistan Evi
Dede Korkut, Karacaoğlan, Sultan Sencer,
Oğuz Han ve Mahdumkulu Piragi gibi Türkmen topraklarında yetişmiş ya da yolu buradan
geçmiş büyüklerin yükselttikleri, Kül Tigin
Yazıtları, Orhun-Yenisey Yazıtlarından kaynaklanan Türkmen halk kültürü ve edebiyatının seçkin örnekleri ve tarihi serüvenleri Türk
Dünyası Türkmenistan Kültür Evi’nde geçmişe
tutulan bir ayna olarak karşımıza çıkmaktadır.
KKTC Kültür Evi
Çok partili parlamenter demokrasi ile yönetilmekte olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 15
Kasım 1983 tarihinde kurulmuştur. Türkiye ile
yakın coğrafi ve insani bağları olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, ticaret yollarının kesiştiği
Akdeniz’deki üçüncü büyük ada olan Kıbrıs’ın
kuzeyinde yer almaktadır. Yüzölçümü 324,168
km2 olan KKTC’nin komşuları Türkiye, Suriye, Mısır, İsrail, Lübnan ve Güney Kıbrıs’tır.
RF Tataristan Evi
Kazan’ın bin yıllık geçmişiyle başkentlik ettiği R.F. Tataristan Cumhuriyeti, tarih boyunca
Sibir, Kırım, Altın Orda, Rus etkisinde kalmış
bir coğrafyada kurulması dolayısıyla ilginç
mimari eserleriyle akıllarda yer etmiştir. Tatar
Evi’nin girişinde yer alan bu eserlere ait görseller, mimari yelpazenin genişliği hakkında fikir
vermektedir.
RF Başkortostan Evi
En kaliteli bal çeşitlerini üreten Türk soyu olan
Başkortların ismi ‘ana’ anlamına gelen ‘baş’ ve
‘arı’ anlamına gelen ‘bal’ kelimesinin birleşmesiyle ‘başkırt’ kelimesinden türemiştir. R.F.
Başkortostan Cumhuriyeti, diğer Türk halklarından ayrılan bu özelliğine R.F. Başkortostan
Evi’nde sergilenen farklı bal çeşitleriyle de şahit olmak mümkündür.
Turkuaz Hediyelik
Gezip gördüğünüz birbirinden güzel eşyalara sahip olmak isterseniz kolayı var. Sergilenen eşya-

ların önemli bir kısmı «Hediyelik Eşya Evi»nde
satılıyor. Kâr amacı güdülmeden satılan birbirinden ilginç hediyelik eşyaların tümü Türk
cumhuriyetlerinden getiriliyor.
MÜZE AKTİVİTELERİ
-Anma Programları
Türk Dünyasını aydınlatanlar programı kapsamında Kardeş Cumhuriyetlerin İstanbul Başkonsolosluklarıyla yapılan etkinliklerde Cengiz Aytmatov, Zeki Velidi Togan ,Hoca Ahmet
Yesevi, Abay , Nursultan Nazarbayev, Turgut
Özal , Mahdum Kulu, Elishan Batur, Abdullah
Tukay, Sadri Maksudi Arsal, Şehriyar, Bahtiyar
Vahapzade, Uluğ Bey ,Servet Somuncuoğlu
gibi Türk Dünyasında önemli öncü şahsiyetler
için Türk Cumhuriyetlerinden gelen sahasında
uzman akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
-Sergiler
Türk Dünyası sanatçılarına ait Resim Sergileri, Tematik Türk Kültürü ve Fotoğraf Sergileri
yapılmaktadır.
-Gösteriler Türk Dünyası alanı içerisinde Türk
Cumhuriyetlerinden gelen sanatçı grupları ,ve
İstanbul’da bulunan Türk Dünyası STK’larının
yapmış oldukları çeşitli gün ve gecelerde etnik
oyunlar ,dansları geleneksel kıyafetlerle gerçekleştirmektedirler.
KAZAK ÇADIRINDA DOMBIRA RESİTALLERİ
Bu Kazak çadırı (YURD) Kazakistan Devlet
Başkanı Nursultan Nazarbayev tarafından, Başbakan Tayyip Erdoğan>a hediye edilmiş. Şimdi Türk Dünyası Mahallesi>nde sergileniyor…
Bu Kazak çadırında ,belli zaman aralıkları ile
Dombıra, kopuz, bağlama gibi otantik enstrümanlarla Türk Dünyasının bilinen sanatçıları
tarafından resitalleri verilmektedir.
OKULLAR DÜZENLİ GEZİLER YAPIYORLAR
İstanbul’un her bölgesinden önceden yapılan
rezervasyonlarla gelen okul grupları Türk
Dünyası Kültür Mahallesi de atölye dersleri
yapıyor Türk Geleneklerini tanıyor ortak tarih
kültür birlikteliğimizin sembolü olan kültürel
miras eserlerini kullanım alanlarını ve ritüellerini öğreniyorlar.
TÜRK MUTFAĞI ZİNNET RESTORAN
Yılın her günü yerli ve yabancı misafirler tarafından ücretsiz olarak gezilen bu mekanda
ziyaretçiler, Orta Asya>dan Türkiye>ye gelen
kebabın Şaşlık başta olmak üzere birçok türünün, geleneksel yöntemlerle elle yapılan makarna örneğinin de içlerinde bulunduğu Lagmen, Türkistan pilavı, buharda Özbek mantısı,
Samsa böreği, Çüçüre çorbası, Göşnan gibi
yüzlerce yemek çeşidini mahalledeki restoranda tatma imkanı bulacaksınız.
HAFIZA MEKANI TOPKAPI
İstanbul’un orta yerinde modern şehrin stresinden uzaklaşmak ve farklı bir gün yaşamak
üzere sizleri Topkapı Türk Dünyası Etnografik
Müze Evlere davet ediyoruz. Binlerce yıllık
geçmişe açılan bir kapıdan girip geçmişe bir
yolculuk yapabilirsiniz .. Otobus, Tramway,
Metro ve Metrobüse yürüme mesafesinde olan
İstanbul’un bu hafıza mekanına Topkapı’ya basitçe ulaşmanız mümkün…Tüm vatandaşlarımızı tarihin yazıldığı Topkapı’ya bekliyoruz !

