Cumhurbaşkanı Erdoğan Gagauz Özerk Cumhuriyeti’ndeydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan çinlenmiştir. Bugün iki ülke tarihte hiç ol- daşlarımızı gönülden kutluyorum.» «Avrupa

Gagauz Özerk Cumhuriyeti’ ndeydi .
Geçtiğimiz Ekim ayında Moldova’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan Gagauz Özerk Cumhuriyetini
de ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet, yol boyunca ellerinde Türk
bayrakları taşıyan Gagavuzya halkı ve
Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Başkanı
İrina Vlah tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanın ziyareti sırasında yaptığı konuşmada
öne çıkan satırbaşları ise şunlardı: “Türkiye
ve Moldova olarak bu kültürü ileri taşımalıyız. Son 16 yılda her alanda daha da per-

madığı kadar birbirine yakındır. Moldova’yı
komşu ülke olarak görüyoruz. Moldova’nın
toprak bütünlüğünün korunmasına büyük
önem veriyoruz. TİKA’mız, iş adamlarımızla Moldova’nın dünya sahnesinde hak
ettiği yere ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Siz Gökoğuz Türklerinin kara gün dostu
olmayı sürdüreceğiz.”
«1994 yılında diğer devletler iç çatışmayla
kıvranırken, siz barış içinde yaşamayı, huzuru,
dayanışmayı tercih ettiniz. Bu karar her türlü
takdirin üstündedir. Bu tavrınız bir demokrasi ve medeniyet örneğidir. Geçen 24 yılda
kendini idare etme yeteneği gösteren siz soy-

GÖKOĞUZL AR

başta olmak üzere etnik ve dini unsurlar kaşınmaya çalışılıyor. Geçmişi ve geleceği ortak
toplumlar ayrıştırılmaya çalışılıyor. Buradaki
soydaşlarımızın asla böyle bir tuzağa düşmemesi gerekiyor.» «Moldava ile ilişkilerimizi
stratejik ortaklık seviyesine çıkartma kararı
aldık.» «Türkiye olarak Gökoğuz Türklerinin hayatlarını kendi vatanlarında yüksek standartlarda sürdürmesi her şeyi yapacağız.» «Cumhurbaşkanımız aramızda,
kendisinin Gökoğuz Yeri’ne sahip çıktığını biliyorum. Dün Stratejik Konsey
Anlaşması’nı imzalarken beş önemli anlaşmaya daha imza attık.
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Türkiye, Gagauz Özerk Yeri’nde istikrarın teminatı
Başkannan ayın-açık lafetmeklӓr Dekabrinin 25-indӓ Gagauz Erin Başkanı İrina Vlah bu yılın son pres-konferențiyasını verdi.

Başkannan ayın-açık lafetmeklӓr
Dekabrinin 25-indӓ Gagauz Erin Başkanı
İrina Vlah bu yılın son pres-konferențiyasını
verdi. 2,5 saadın içindӓ avtonomiyanın
başı jurnalistlerin, ekspertlerin hem Gagauziyada yaşayan insannarın soruşlarına cuvap etti. Press-konferențiyanın
‘soruş-cuvap’ payına geçmediynӓn, İrina
Födorovna Gagauziyada işleyӓn soțial
hem ekonomika programalar için annattı. Onun sölediklerinӓ göra, ekonomika durumu yıldan-yıla doorulêr, para
geliri dä zeedelener: «2019-uncu yılda
kendi gelirimiz 450 mln.leya etişecek,
açan 2015-inci yılda bukadar para –
bütün yılın bücediydi.
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Devamı Sayfa 3’te

Tezda Gagauz Erin bücedi 1 mlrd ley
olacek. Bu bir ii dinamika’.
Kendi çıkış dokladında, İrina Vlah yol
problemalarını da açıkladı. Onun laflarına görӓ, prost yolların düzülmesi için
avtonomiya öndericileri birkaç milion
ley buldular. Örnek gibi, saygılı Başkan
Gaydar küüyün yoluna 20 mln ley arcamasını söledi.
Kultura evlerin, okulların, uşak
başçaların düzülmelerinӓ büük
paralar arcanmış.
Türk devledinnӓn kaldırılan eni yapıları İrina Vlah ayırı notaladı: «Kısa
zamanda türk kardaşlarımız bizӓ eni
ihtiarlık evini, uşak başçalarını, Zanaat
evini, Diagnostik merkezini, hem da
taa başka yapıları kaldırdılar».
Annadarak Gagauz Erin hem Rusiyanın aralarında baalantıları için,
Başkan notaladı, ki bitki kerӓ Moldovadan delegațiyaya o da germiş:
«Son buluşmamız bizim halkımıza
deyni pek faydalı oldu – türlü uurda
engelliklär yok oldular».

Pres-konferențiyanın ‘soruş-cuvap’ payında jurnalistlerӓ soruşlarını sormak
için kolaylık verildi.
Çokunu Gagauz Erin özel haklı durum
kanonun çalışması, gagauz dilin koruması hem ilerlemesi, Halk topluşun
hem Yürütma kuruluşun araların durumu meraklandırardı.

Bu avşam Gagauziyanın yaşayannarında da soruşları sormaa deyni kolaylıkları vardı. Telefonda hem elektron
poştadan gelӓn soruşlar kabul edildi.
Hepsi cuvaplar soruyannara yollanaceklar. Pres-konferențiya GRT Cümnӓ
kanalında hem radioda, hem da başka
kanallarda cannı yayındı.

Alla BÜÜK

Türkiye’de eğitim sorunu yok
Yeni biryılınız
yıl, yeni başlangıçlar
yapma
ve eski
Yeni
kutlu
olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
pişmanlıkları unutmak için bir şanstır. Mutlu yıllar!

sessiz sedasız başarılı bir çalışmayı gerçekleştiriyor.
Türk soylu kardeşlerimizin
başta ikamet olmak üzere
birçok sorunu yasal zeminde
çözülüyor. Devamı 3’de
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Gagauz Yurdu
Adalet hukuk

HUKUK

KÖŞESİ

E.Posta: gagauzyurdugazete@gmail.com

Av. Osman SİVİL

YA B A N C I L A R H U K U K U N A
GENEL BİR BAKIŞ

Bir devletin ülkesi üzerinde bulunan egemenlik hakkı nedeniyle ülkesi üzerindeki kişiler ve şeyler üzerinde milletlerarası hukuk
ve meşru vasıtalarla sınırlı olmak üzere hakimiyet hakkına sahiptir. Bu yetkiler bir ülkenin
vatandaşları ile birlikte ülkede bulunan yabancıları da kapsamaktadır. Bu nedenle devletler
kendi ülkesinde bulunan yabancıların bazı hakları ile ilgili kısıtlamalar getirebilmektedirler.
Yabancı gerçek ve tüzel kişiler bazı haklardan
yasaklı, bazı haklarda sınırlı olarak yararlanabilirken bazı hakları da vatandaşlar gibi kullanabilmektedirler. Özellikle insan hakları ve
temel hak ve özgürlüklerde eşitlik ilkesinin geçerli olduğu söylenebilir. Sosyal ve Ekonomik
haklarda ise Mütekabiliyet esası hakimdir. Yabancılar Hukuku, Türk Hukuku’na göre yabancılara uygulanan kurallar ile milletlerarası anlaşmaların Anayasa’nın 90. maddesi gereğince
Türk Hukuku’na dâhil olmasıyla yürürlüğe giren kuralların bütünü anlamına gelmektedir.
Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet
izinlerine ilişkin olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 28 Mart
2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir, yabancıların Türkiye’ye giriş ve ikamet izinleri İçişleri
Bakanlığı ’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir
Yabancıların Türkiye’ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği
gibi Türkiye’ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz
yolu bulunmakta olup red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.
Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin
tanıdığı süreden ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni olması zorunluluğu bulunmaktadır. İkamet izni başvurusu genel olarak yabancının vatandaşı olduğu veya
yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılır. 6 ay içinde kullanılmaya başlanmayan ikamet izinleri geçerliliğini kaybeder. İkamet izni çeşitleri 6458 sayılı kanunda
düzenlenmiş olup, bu izin türleri;
a) Kısa Dönem İkamet İzni
b) Aile İkamet İzni
c) Öğrenci İkamet İzni
d) Uzun Dönem İkamet İzni
e) İnsani İkamet İzni
f) İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni şeklindedir.
Yabancıların Türkiye’de çalışabilmesi için
gerekli olan çalışma izinlerine ilişkin esas ve
usuller 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’da düzenlemiştir, yabancıların çalışma izni başvurusu yapabilmeleri için de yine izin süresinin bitiminden
itibaren 60 gün süreyle geçerli pasaport istenmektedir. Çalışma izni, yapılan düzenleme
ile ikamet izni yerine de geçmekte olup, çalışma izni alan yabancıların ikamet izni almalarına ayrıca gerek duyulmamaktadır. 4817
sayılı Kanunla çalışma izni türleri de belirlenmiş olup, bunlar Süreli Çalışma İzni, Süresiz Çalışma İzni, Bağımsız Çalışma İzni ve
İstisnai Hallerde Çalışma İzni’dir.
Süresiz çalışma izni istisnalar hariç olmak üzere 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu uyarınca uzun
dönem ikamet iznine sahip olanlar veya
Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz
yıl kanuni çalışma olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilmektedir. Söz konusu sürelere ilişkin olarak ise kesinti halleri 4817 sayılı kanunda belirtilmiştir.

Türkiye’de bağımsız olarak çalışacak yabancılara ise Türkiye’de en az 5 yıl kanuni
ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları koşuluyla
Bakanlıkça Bağımsız Çalışma İzni verilebilir. 4817 sayılı Kanunla yabancıların çalışma
iznine ilişkin olarak bazı istisnai haller sayılmıştır, söz konusu istisnai hallerde yabancılara çalışma izni verilebileceği belirtilmiştir.
Uygulamada yaygın olarak kullanılan süreli
çalışma izni ilk başvuruda en çok 1 yıllığına
verilmekte olup, uzatma başvurularında yıl
sayısı artabilmektedir. Yabancıların çalışma
izni başvuru şekli, yabancının Türkiye’de ikamet iznine sahip olup olmadığına göre farklılık göstermektedir, Türkiye’de geçerli en
az 6 aylık ikamet izni bulunan yabancıların
çalışma izni başvuruları Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı’na; Türkiye’de geçerli
en az 6 ay süreli ikamet izni bulunmayan
yabancıların ise çalışma izni başvuruları ise
bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları’na yapılmaktadır. Sadece
Türk Vatandaşlarının yapabileceği Avukatlık,
Noterlik, Eczacılık vb. meslekler ise yasaklı
mesleklerden sayılmaktadır, söz konusu mesleklere ilişkin yapılan çalışma izni başvuruları
kabul edilmemektedir. Yapılan çalışma izni
başvurularının değerlendirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çalışan sayısı, sermaye tutarı vb. değerlendirme
kriterleri bulunmaktadır, söz konusu kriterler
yıllara göre değişiklik göstermektedir.
Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul edinmesi hususu ise 2644 sayılı Tapu Kanunu ve
özel kanunlar tarafından düzenlenmiştir, belirli
sınırlamalar dâhilinde yabancıların Türkiye’de
gayrimenkul edinmesi mümkündür. Gayrimenkulün niteliklerine ilişkin sınırlamalar bulunduğu gibi gayrimenkulün bulunduğu yere
göre de bazı sınırlamalar getirilmiştir. Askeri
yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile
stratejik bölgelerde bulunan gayrimenkuller
bu sınırlamalara örnek teşkil etmektedir. Yabancı gerçek kişiler kanunda belirtilen istisnai haller, mütekabiliyet ilkesi ve Bakanlar
Kurulunca getirilen sınırlamalar hariç olmak
üzere Türkiye’de gayrimenkul edinebilmektedir. Yabancı ülke kuralları ve kanunları gereğince kurulmuş olan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri ise Turizm Teşvik Kanunu gibi
özel kanunlarda yer alan ilgili hükümler gereğince Türkiye’de gayrimenkul edinebilme
olanağına sahiptir.
Bu çalışmamızda genel olarak Yabancılar
Hukukunu, uygulama konularını ve mevzuatın güncel durumunu değerlendirdik. Gelecek yazılarımızda konuları münferiden değerlendirerek; Yabancılar Hukuku ve Uygulama
alanlarını, 6458 sayılı YUKK da yabancı statülerini, Yabancıların Türkiye’ye giriş-çıkışları
ile ikamet ve seyahat özgürlüklerini, İkamet
çeşitleri ve şartlarını, Yabancıların Türkiyede
Çalışma Hakları ile şartlarını ve çalışma şekillerini, yatırım olanakları ile şartlarını, eğitimöğretim, miras, taşınmaz mal edinmeye ilişkin hakları ile 6458 sayılı YUKK kapsamında
Uluslar arası Korumayı ve diğer konuları sunmaya çalışacağız.
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Sivil Toplum Kululuşlarının Haberleri

Avrasya

TÜRK DÜNYASI’NA

Federasyonu

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: “ANADOLU’NUN KAPISI SOYDAŞLARIMIZA HER ZAMAN AÇIKTIR”

Türk Dernekleri

Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Kuruluş Amacı ve Hedefleri
1995 yılından bu yana faaliyet gösteren,
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu; kamu
yararına faaliyet gösteren, Doğu Türkistan
Göçmenler Derneği, Irak Türkleri Kültür
ve Yardımlaşma Derneği, Türkistanlılar
Kültür ve Sosyal Yardım Derneği tarafından aşağıdaki şu amaçları gerçekleştirmek
üzere kuruldu.
*Doğu Türkistan’dan, Orta Asya Türk
cumhuriyetlerinden, Kafkasya bölgesinden, Irak Türkmen bölgesinden, İran
Azerbaycan’ından, Kırım’dan,Azerbaycan’dan,
Rusya Federasyonu’ndan, Afganistan’dan
ve Gagauz bölgesinden, Suriye Bayır-Bucak
bölgesinden göç ederek veya başka nedenlerle
gelen soydaşlarımızla ilgili sosyo-kültürel
meseleleri çözüme kavuşturmak.
*Soydaşlarımızın Türkiye’deki toplumla
daha iyi ve kapsamlı diyalog kurmalarının, Türkiye’deki hayata adaptasyonlarının kolaylaştırılmasını; çalışma, barınma,
vatandaşlık gibi meselelerinin çözümlenmesi ve kendi aralarındaki dayanışmanın
artmasını sağlamak
*Türk devlet ve topluluklarından eğitim, çalışma, siyaset gibi geçici nedenlerle
Türkiye’ye gelen soydaşlarımızın ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak,
ülkemizde kaldıkları sürece konularıyla ilgili problemlerin halledilmesine yardımcı
olmak.
*Söz konusu bölgelerdeki soydaşlarımız
ile Türkiye arasındaki sosyo-kültürel ilişkilerin yoğunlaştırılması, bu bölgelerde Türkiye hakkında olumlu duygu ve düşüncelerin
ortaya çıkması, özellikle eğitim, ekonomi
ve kültür alanlarında karşılıklı iş birliğinin
kurulması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi
gibi konularda çalışmalar yapmak.
*Soydaşlarımızla ilgili sorunların Türk ve
Dünya kamuoyuna anlatabilmek, uluslararası kurum ve kuruluşları bilgilendirmek,
Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu’nun
ana amaçlarını oluşturmak.
Öncelikli Hedeflerimiz
Federasyonumuz; Türkistan Cumhuriyetlerinde, Doğu Türkistan’da, Irak
Türkmenlinde, Suriye Türkmen yurdunda
Borçalı’da, Azerbaycan’da, Gagavuzya’da
Kuzey Afganistan’da, İran Türkmen Sahra
Bölgesi’nde, Rusya Federasyonu sınırları
içinde yaşayan soydaşlarımızın dert ve davalarıyla ilgilenme; bu bölgelerden gelerek
Türkiye’ye sığınan göçmenlerin ikamet, vatandaşlık, çalışma, eğitim vb sorunlarıyla
alakadar olma ve Türkiye dışında soydaşlarımızın bulundukları ülkelerde Türkiye lehine lobi faaliyetinde bulunmalarını sağlayacak imkanların oluşturulması.., gibi
öncelikli hedefler çerçevesinde, sorumluluk bilinciyle 12’si asil 5’i fahri üye olmak üzere 17 STK ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

İsmail Cengiz

Avrasya Türk Dernekleri
Federasyonu Başkanı

SOYLU BIR IMZA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
sessiz sedasız başarılı bir çalışmayı gerçekleştiriyor. Türk Dünyası halklarının son umudu olarak gördükleri Anavatan Türkiye
yaşayan Türk soylu kardeşlerimizin başta ikamet olmak üzere birçok sorunu yasal zeminde çözülüyor. İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu’nun talimatlarıyla Türkiye’de
yaşayan, güvenlik konusunda gerekli tahkikatları yapılan Türk soylu
kardeşlerimize geçici ikametgah
verilmeye başlandı. Böylece kardeşlerimizin “Türkiye’de acaba ne
olacağım?> diye bir endişeleri kalmadı. Anavatanlarında ANA kucağının sıcaklığını yaşıyorlar.
Bakan Soylu, Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu desteğiyle,
İstanbul’da Avrasya Gösteri ve
Sanat Merkezi’nde düzenlenen,
Doğu Türkistan Teşkilatlar Birliği ve soydaş derneklere mensup
üyelerin katıldığı «Türkistanlılarla
Bayramlaşma Buluşması»nda verdiği sözü tuttu. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanından
aldığımız bilgiye göre ilk etapta
19.567 soydaşımız ikamet kartlarına kavuştu.
Dört ay gibi kısa bir sürede binlerce aileyi, on binlerce kardeşimizi sevindiren projenin talimatını
veren Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Soylu, ikamet kartla-

rına kavuşan soydaşlara seslenerek şunları söyledi; «Şunun altını
çizerek söylüyorum; Hiçbir çocuğunuzun Türkiye’de eğitim sorunu
olmayacak. Hiçbir çocuğunuzun
Türkiye’de diploma sorunu olmayacak. Burada yaşayan, güvenliği konusunda gerekli tahkikatları yaptığımız tüm kardeşlerimize
ilk önce geçici ikametgâh vereceğiz ve onları <Bu ülkede acaba
ne olacağım?> diye bir endişeden
kurtaracağız. Burada birçok Türki
kardeşlerimiz var. Sadece geçici
ikamet değil, insani ikamet, uzun
süreli ikamet konusunda da sonuna
kadar yanınızda olduğumu ve bütün sistemi harekete geçireceğimi
bilmenizi istiyorum. Burada bir
söz daha veriyorum. Türk topluluklarına mensup olan kardeşlerimizle yabancıların göç idarelerinde aynı muamele yapmalarını
ortadan kaldırıyoruz. Önümüzdeki
haftadan itibaren Göç İdaresi’ne
gittiğinizde bilesiniz ki kimliğiniz ve soyunuz önceliğiniz olacaktır. Bütün arkadaşlarımız, ben
dahil emrinize amadeyiz. Bu topraklar sizindir. Anadolu sizindir.
Kim ne derse desin, kim ne ortaya
koyarsa koysun; bizim inancımız
bize bir şey söylüyor: <Her insan
bir alemdir.> Biz ona talibiz. Biz
size, sizin gönlünüze, sizin duanıza ve sizin rızanıza talibiz.»
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Sevgili Okurlar,
Yayın hayatına yeni başlayan Gagauz
Yurdu gazetemiz, Gagauz Özerk Cumhuriyeti ve bağlı olduğu Moldova ile Türkiye arasında bir dostluk köprüsü oluşturacak. Gecikmeli de olsa yayın hayatına
başlayan gazetemizin, 12 yıldır faaliyet
gösteren derneğimize de ivme kazandıracağını düşünüyorum. Gazetemiz; ticaret, kültür, sanat turizm alanlarında birbirimizi daha doğru tanımamamıza ciddi
katkılar sağlayacak. Kuracağımız dostluk köprüsü sayesinde ilişkiler daha da
pekişmiş olacak.
24 yıldır Komrat’tan evli biri olarak gerek oradaki sorunları gerekse Türkiye’de
yaşayan Gagauzların sorunlarını çok yakında biliyorum. 2007 yılında derneğimizi hayata geçirdiğimizde bu sorunların çözümü için neler yapabileceğimiz
üzerine yoğunlaştık. Nitekim bu noktada bazı pozitif adımlar atmayı başardık. Ama zaman zaman yaşadığım sağlık
sorunları hem benin hem de derneğimizin faaliyetlerini aksattı. Bugün ise daha
güçlü bir şekilde Türkiye’de yaşayan Gagauz kardeşlerimizin de yardımlarıyla,
derneğimizi daha faal, sorunları çözen
bir yapıya dönüştürtmeyi planlıyoruz.
Bu konuda siz Gagauz kardeşlerimizin
ve Türkiye’de Gagauz yurduyla ilişkileri geliştirmek isteyenlerin desteklerini
bekliyoruz. İkili ilişkilerin geliştirilmesi
için ticarette, turizmde, kültür ve sanatta
yapacak çok iş var.
Devletimizin uzun yıllardır başta kültür alanında olmak üzere gösterdiği destekleri memnuniyetle takip ediyoruz.
Biz de derneğimiz ve gazetemiz olarak
bu çorbada bizim de tuzumuzun olmasını hedefliyoruz.
İlk yayınımız büyük bir heyecan içinde
çıkardık. Elbette bazı hatalarımız olabilir. Ama her geçen sayı, bir öncekinden
daha iyi bir gazeteyle sizi buluşturacağız. Bu noktada değerli görüşlerinizi ve
katkılarınızı bekliyoruz.
Saygılarımla,
Keyifli okumalar…
Necdet ERTUĞRUL
Dernek Başkanı
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Biyaz Guguş

Alla BÜÜK.
Saat dokuzdu, açan üüsüzlӓr evindӓ
sündürdülӓr şılakları. Dışarda kış denӓrdi
kendi kuvedini – sert lüzgӓr saurdardı
taa gündüzdӓn yaayan kaarı. Ufacık kaarcaazlar, ilin kelebeklӓr gibi, yalpak
dokunardılar pençereyä. Sansın karabiyaz filmada sokakta şılaklardan kaarcaazların gölgesi pençerӓ setindӓ
görünӓrdi.
Sekiz yaşında Vasicii uyku hiç tutmazdı. Pençerӓ boyunda yatarak, ona
taa kolaydı «gecӓ filmini» siiretmää.
Elini çıkarıp pamuk yorganın altından,
sokak şılaanda koykanın öbür başında
gösterӓrdi incecik parmacıklarının gölgesini. Vasicik parmaklarını oynadardı,
onnarlan bilӓ gölga dӓ oynardı. Böla oynayarak, Vasinin aklısına geldi anasının
taa diil çoktan ona çaldıı türküsü.
- Uyu, uyu, olcaazım,
- Cancaazımsın sӓn benim
Dışarda kaarlar uçêr,
Baalar ayazdan donêr!
- Uyu, uyu, olcaazım,
- Cancaazımsın sӓn benim
Ahırlar yulaf dolu
Koltuumda benim uyu!
Vasinin gözlerindӓn boncuk gibi aşlak yaşlar düştülӓr. Sıcak sedefçiklär,
iz brakarak, tukurlandılar yanaklarında dudacıklarına dooru. Taa kimsey duymadaan, çocuk elin tersinnän
sildi tuzlu yaşlarını, da döndü arkasını
pençereyä.
Geçti taa yarım saat. Vasicii uykusuzluk hep zeetlӓrdi. Onunnan barabar da
türlü-türlü fikirlӓr, hatırlamaklar.
-Yaarın Eni yıl. Bu yıl bana Ayaz dӓdu
gelmeyecek, bilerim. Ama olsaydı gelsin! – düşündü kendi kendinӓ çocucak.
- Anamnan buluşmaa ondan isteyeceydim. Bana başka bişey diil lӓӓzım!
Bu fikirdӓ dӓ Vasi uyukladı.
***
- Mamu, mamu! Gitmӓ, mamu, gitmӓ!
– başladı baarmaa uşak düşündӓ.
- Vasi ba, uyan! Sӓn kendindӓ diilsin mi, ne? Anan seni braktı! Artık
bir yıl oldu! – omuzlarından sarsalayarak onbir yaşında bir çocuk uyandırdı Vasicii.
- Brakmadı, mamu beni brakmadı!
Sauş bendän! O gelecek! Bän bilerim,
gelecek!
- Hm, gelecekmiş! Biz dӓ senin gibi
buna inanardık, ama bunnar hepsi aslı
diil. Şansora biz üüsüz olannar! – dedi
başka bir çocuk.
- Yalan bunnar, yalan! Gelecek o!
Mamu gelecek! O mamu! O yok nasıl gelmesin! – baardı Vasicik, silerӓk
yanaklarından yaşlarını.

Gagauz Yurdu
Geziler Reportajlar

Sarıp kafasını yastıklan, uşak bütün
seslӓn başladı sıralamaa. O saat terbiediciyka Mariya Petrovna geldi.
- Tez kalkınız hepsiniz! Burada diil
kurort! – baardı Mariya Petrovna. Vasi, sӓn dӓ tez kalk! Ne kafanı örtmüşün? Hadi, döşeklerini topla da dışarı!
Vasi taa 2 minut yattı kafasınnan yastık altında. Еnikunu kalktı çetin koykadan, büük adam gibi dooruttu döşeeni, giidi kış rubalarını da çıktı hepsinin
ardından.
***
Eni yıl kutlamakları sabaalıklarda artık geçtilӓr. Bu gün sade mandarinnär
hem tatlı su Eni yıl yortusunu belli
edeceklӓr.
Dinnenmӓk odasında mandarinneri
paklayıp, hepsi dilimneri hızlı aazlarına atardılar.
- Beni mamu üç yıl geeri Eni yıla
karşı evӓ aldıydı. Ama taa islӓä almasaydı, - başladı annatmaa Vasicӓӓ on
yaşında Marinka. - Eni yıl gecesi onun
ikinci kocası sarfoş evӓ geldi. Bir dӓ
şişӓ içkiylӓn elindӓydi. Anam ona tez
baarmaa başladı «Neredӓ genӓ içtin ba,
öküz? Makarki bir avşam ayık olsan,
geberecӓä!». Bu laflardan sora onun
adamı attı o şişeyi mamunun üstüna.
Ama mamu vakıtlan bir tarafa çekildi,
da kurtuldu. Şişa sa dooru pençereyä
uruldu da kırdı sırçayı. Mamu başladı
aalamaa. Bӓn korkudan köşedeki çamın ardında saklandım. Mamuya uramadıı için adamı taa da üfkelendi da
tuttu onu saçlarından. Saurdup, attı kapunun yanına. Mamu köşeyӓ kafasını
urdu da burnusundan kan akmaa başladı. Bӓn korkudan baarmaa çekettim.
Sesimi işittiynӓn, bana hızlandı. «Seni
pirelisini ya, bak ona! Baarêr da taa!
Benim soframa geldi, döşeemdӓ yattı,
o da mamusunu arkaya alacek. Gel burayı, domuzka», – baararak üstümӓ
başladı örümӓӓ. Bӓn hızlı çamın öbür
tarafından çıktım da mamunun yanına
kaçtım. Adamı etişti benim yanıma da
sıkı tuttu elimdӓn. «Brak beni, brak!
Bu bizim evimiz! Git bizdӓn! Brak
bizi!», - başladım bӓn baarmaa. Ozaman onun üfkesi taa çıktı. Elimi okadar sıkı tuttu, ani benim bütün gözlerim karardı. O büük aucunnan açan
bana bir şamar patlattı, dedim, ani dişsiz kaldım. Mamu çok düşünmeyerӓk,
skemneyi aldı da onun arkasına urdu.
Bu, bendӓn brakılıp, mamuya endӓn
döndü. Tutup buazından, duvarca yukarı başladı onu kaldırmaa. Mamucuumun gözleri bütün fırladılar.

Yanımda telefonu gördüm. Bӓn 112
aldım da yavaşıcık söledim: «Kurtarın bizi!». «Kimsiniz siz! Neredӓnsiniz
siz?», – sordular. Bӓn sade etiştirdim
demӓӓ: «Kotovski, 5» da attım telefonu erӓ, çünkü bu yabanı duydu, ani
bӓn poliţiyaya telefon açtım. Poliţiya
10 minudun içindä gelincä, bu canavar beni dӓ, mamuyu da pala gibi düüdü. Kısmetimizӓ kapu kalmıştı açık,
da poliţlär içeri girdilӓr. Bunun ellerini
geeri dooru çevirdilӓr da departamenta
aldılar. Ozamandan beeri bӓn Eni yılı
hiç sevmeerim!
- Biz evdӓ her zaman Eni yıla bütün
aylӓ hazırlanardık. Mamu imekleri yapardı, biz dӓ bobamnan çamı donadardık, - saklayarak yaşlarını söledi Vasicik da umutlan baktı pençereyä.
***
Mandarinnärlän tatlı su bitti, artık
vakıt uyumaa geldi. Vasi girdi pamuk
yorgan altına da yısınmaa deyni sıksık solumaa çeketti. Açan soluk başladı etmemӓӓ, çıkardı dışanna kafasını.
Pençeredän o gördü, nicӓ sessiz kaarcaaz erӓ düşardi, saklayarak izleri.
Yavaş lüzgercik Vasinin kulaana salut seslerini getirdi. Ozaman o annadı,
Eni Yıl geldi.
- Ayaz Dӓdu bu gecӓ gelmeyecek.
Mamu da gelmeyecek. Birisi gelmeyecek, - düşündü o.
Sarınıp yorgannan, o erleşti pençerӓ
setindӓ. Kendi incecik ellerinnӓn terdän
buulanmış pençeredӓ «Beenerim seni,
mamu!» yazmaa başladı. O sıcak dudacıkları sıracıın bitkisindӓ bir öpücük braktı. Ansızdan pençerenin uuruna
bir biyaz guguş yaklaştı. Erindӓ çırpınıp, bakardı Vasiciin gözlerinӓ. Uşak
osaat annadı, ani mamusu onu unutmadı, geldi. Vakıt gidӓrdi, gökü yıldızlardı salütlar, kasabadan işidilärdi şen
seslӓr, gülüşlӓr. Ama Vasiylӓn biyaz
guguşa hiç bişey engel etmӓrdi biribirinnӓn lafsız annaşmaa. Vasi sırçada
yazardı, guguş ta havada oynardı.
- Vasi, sӓn genӓ mi uyumêêrsın?
Tez yatasın, zerӓ yaarın Dmitriy
Vasilyeviçӓ seni götürecӓm! – baardı terbiediciyka, angısı girdi bakmaa, uyuyêrlar mı uşaklar.
Vasi hızlı sakladı kafasını yorgan
altına. Kapu kapanmasını duyduynan,
hemen atladı pençerӓ setinӓ. Ama guguş artık yoktu.
- Mamu! Bӓn seni beenerim, mamu!
– titirerӓk seslӓn dedi çocucak da genӓ
girdi yorgan altına.
Alla BÜÜK.

2019 Türk Dünyası Kültür

Başkenti Belli Oldu

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı
(TÜRKSOY) Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı’nın
kapanış oturumunda, Kırgızistan’ın
Oş şehri «2019 Türk Dünyası Kültür
Başkenti» olarak belirlendi. Kültür ve
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,
Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han’da
düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem
Toplantısı’nın kapanış oturumunda
yaptığı konuşmada, koordinasyon
görevini Kırgızistan’a devrettiklerini
bildirdi. Bundan sonraki toplantının
Kırgızistan’ın Oş şehrinde yapılacağına işaret eden Ersoy, «İnşallah hep
beraber orada tekrar buluşacağız.»
dedi. Gazetecilerin, «2019 yılının
Şeyh Şaban-ı Veli Anma Yılı ilan edilip edilmeyeceği» sorusu üzerine Bakan Ersoy, «Önümüzdeki sene konsept olarak Aşık Veysel Yılı oldu ama
bununla ilgili de kongre ve çalışma
olacak, bir çalıştay yapılacak.» diye
konuştu.
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov ise Kırgizistan’ın Oş kentinin «2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti» olduğunu duyurarak herkesi
buraya davet etti.
Şeyh Şaban’ı Veli ile ilgili
Kırgızistan’da çeşitli çalışmalar yapılacağını söyleyen Kaseinov, «Şeyh
Şaban’ı Veli ile ilgili Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş’ta büyük bir
konferans olacak. 2019 Aşık Veysel
ve Azerbaycan’ın ünlü şairi İmadeddin Nesimi yılı olacak.» ifadesini
kullandı.
TÜRKSOY fotoğraf sergisinin açılışının yapıldığı programda, TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı kararlar ve
sonuç bildirisi imzalandı. Programın
sonunda, Kastamonu Valiliği tarafından Bakan Ersoy ile toplantıya katılan
Türk dünyasından temsilcilere plaket
takdim edildi. «Kaşgarlı Mahmut»
konulu hikaye yarışmasında dereceye
girenlere ödülleri verildi.
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BİLİM KÜLTÜR-SANAT

Sanata 31 yılını veren
Çok Yönlü Sanatçı,

Av. Şenol GÜLCEMAL
gagauzyurdugazete@gmail.com

KOL ADA TÜRKÜSÜ
GAGAUZLAR
Ey Gagauz, sen Gökoğuz
Türk’üsün
Dünya Müslümanlarına ülküsün
Dede Korkut dilinde hür türküsün
Şanın, şöhretinle yaşa Gagauz.
Oğuz Boyları’nda adın Turan’dır
Gökoğuz şanıyla yiğit yorandır
Sevda dağların hep tipi, borandır
Şanın, şöhretinle yaşa Gagauz.
Hıristiyan cephesinde Türk çağı
Çağları devirip kurdunuz ağı
Müslümanlar ile bozulmaz bağı
Şanın, şöhretinle yaşa Gagauz.
Anadili Türkçe, Türk’tür töresi
Anadolu’muzla aynı yöresi
Gönül gözüm ile gördüm göresi
Şanın, şöhretinle yaşa Gagauz.
Münevver Düver.

27.05.2010 -ADANA

Avşamněrsın hey çorbacı,
Avșamněrsın hey çorbacı,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
Haberleyim Koladıyi,
Haberleyim Koladıyi,
Hey,saabi Koladeli
Hey,saabi Koladeli!
Koladada Hristos duudu,
Koladada Hristos duudu,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
Bütün dünyä aydınnandı,
Bütün dünyä aydınnandı,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
Yastıklarda saman vardı,
Yastıklarda saman vardı,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
Göktä yıldız,seni buldu,
Göktä yıldız,seni buldu,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
Bobayıda metedelim,
Allayıda metedelim,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
Nekadarda yıldız göktä,
Okadarda saalık sizä,
Hey,saabi Koladeli,
Hey,saabi Koladeli!
ŞEN OLUN,PAALI DOSTLAR!!!

İstanbul’un nezih ilçesi Üsküdar’da bulunan ofisimizde avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmeti vermekteyiz. Yayınlanacak
olan bu güzide yayında, hem soydaşlarımızın sesinin duymak ve duyurmak, hem de
onlara gerekli olan hukuki rehberliği yapabilmek için ticaret ve hukuk köşesinde dernek ve gazeteye yardımcı olmak amacıyla
yazılarımızı kaleme alacağız. 25 yılı aşan
tecrübe ve birikimimizle ve bünyemizde bulunan taze beyinlerle birlikte bu hizmeti başarı ve özveriyle yürütmeye çalışacağız.
Ekibimizde bir avukat, bir stajyer avukat,
Kalkın, kalkın,çorbacı,
bir icra takip elemanı ve ofisten sorumlu bir
Kabul et koladacı.
sekreter bulunmaktadır. Hukuki her türlü
Dışarda kaarcaz yayêr,
işlem ve eylemler avukat ve stajyer avuGetirdik sizä haber.
katımız tarafından gerçekleştirilmektedir.
İcra konularında gerekli ilk adımlar yine
Vakıtlar oldu Ayoz –
bizim tarafımızdan atılmakta, sonrasında biDünneya geldi Hristoz.
zim gözlemimiz altında icra takip sorumHepsi insan sevinsin,
lusu arkadaşımıza bırakılmaktadır. Takibin
Allayı da metinnesin!
sona ermesine kadarki tüm adımlar izlenmekte ve sorumlu olduğumuz kişilere her
Getirdik sizä kısmet,
aşamada bilgi verilerek şeffaf bir süreç izÇok saalık hem bereket.
lenmektedir. Ofis içi düzen ve kontrol sekSevinsin bütün dolay,
reter arkadaşımız tarafından yürütülmekte,
Hepsi işitsin bolay.
iş düzenimiz ve planlamalarımız titizlikle
olarak yapılmaktadır.
Büün yortu, sevinç, şennik,
Dünnedä olsun birlik.
Gerek yabancıların gerekse dünyaya yaHerbir ev olsun toplu,
yılmış olan tüm soydaşlarımızın Türkiye’ye
Yaşamak olsun uslu
gelirken veya gelmek isterken karşılaştıkları
veya kafalarında oluşan birçok soru işareti
Yasamak olsun Ayoz,
bulunmaktadır. Derneğimiz bu hususta soyDünneya geldi Hristoz!!!
daşlarımıza yardımcı olabilmek adına gerekli
Hazırlayan Feodor TERZİ tüm özveriyi göstermektedir. Hukuki mevzuattaki farklılık konusunda bilgi sahibi olmadıklarından dolayı da problem yaşamaktadırlar. Ofisimiz hukukun tüm alanlarındaki
tecrübesiyle bu problemlere çözüm üretebilecek kadro, bilgi ve azme sahiptir. Sürekli
gelişme ve araştırmaya açık olmamız, mesleğimizi ilk gün heyecanıyla yapmamız en
büyük hazinemizdir. Bu sebeple bilmediğimizi öğrenmeye çalışarak, her geçen gün
gelişen bir bilgi birikimine sahibiz.
Bilindiği üzere yatırım cenneti olan Türkiye’ye
yurtdışından yatırım yapma arzusunda olan
birçok yatırımcı bulunmaktadır. En büyük
soru ve sorun ise; kendilerine uygulanacak
olan mevzuat ve bu mevzuat gereği nasıl
bir yol izlemeleri gerektiğidir. Kendilerine
bu hususta gerekli her türlü cevabı ve en
uygun cevabı vereceğimizden kuşkuları olmasın. Atılacak gerekli adımları ve yapılması gereken her türlü işlemi kendilerine
köşemizden vereceğimiz cevaplarla izah etmeye ve dernek üyelerine yardım etmeye
gayret edeceğiz.
Hukukun her kanadından gelecek soru ve
sorunlara karşı bilgi vermek ve sorunu çözmeye yönelik rehberlik etmek ana gayemiz
olacaktır. Derneğin ve gazetenin bu yolda
değerli bir araç olması için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız.
Sizlerden gelecek olan sorulara köşemizde
yer verecek ve cevaplarımızı tüm şeffaflığıyla siz değerli okurlarımıza ve dernek üyelerimize sunacağız.

KOLADA
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Kayıp Uygarlığın İzleri Türkiye’de

Abdulkerim SONKAYA
Kayıp uygarlığın izleri “Adıyaman’ın Kahta
İlçesi sınırları içindeki Nemrut Dağı, 2000
yıl önce yapılmış ve yok olmuş Kommagene
Krallığı’nın günümüze ulaşan en değerli
eserlerine ev sahipliği yapıyor. “

TANRILARA YAKIN OLMA İSTEĞİ
Peki Kommageneliler’i Nemrut Dağı’nın zirvesine çıkartan ne olmuş? Muhtemelen tanrılara yakın olma isteği... Çünkü dağın zirvesine
yapılan Yunan ve Pers tanrılarını betimleyen
devasa heykeller tam 2150 metre yükseklikte
duruyor. Heykellerin bu kadar yüksekte yapılmış olması gerçekten hayranlık uyandırıcı. Kral Antiochos’un Tümülüsü de Nemrut Dağı’nda yer alıyor. Tümülüs, 2150 metre
yüksekliğinde, Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hakim tepe üzerinde manzarayı selamlıyor. Kralın kemiklerinin ya da küllerinin anakayaya oyulmuş bir odaya konulduğu, 50 metre
yüksekliğinde ve 150 metre çapındaki tümülüs ile örtüldüğü düşünülüyor. Dini törenlerin yapıldığı teras şeklindeki avluları ise krala
saygılarını sunmak isteyenler için hazırlanmış.
Doğu terasında 10 metre yüksekliğinde taht-

lar üzerine sıralı bir şekilde oturmuş dev tanrı
heykelleri bulunuyor.
Bu heykellerin yüzleri Nemrut Dağı’nın zirvesindeki dev heykeller tam 2000 yıldır her sabah
ve her akşam dünyanın en güzel manzaralarını
izliyorlar. Bu manzaranın keyfini çıkartmak isteyen on binler ise her yıl, yaz-kış demeden
Nemrut’un yolunu tutuyor. Amaç ortak; bu güzel manzaranın eşliğinde, güneşin batışını ya
da doğuşunu seyretmek. Nemrut’un tarihi 2000
yıl öncesine dayanan heykelleri Kommagene
Uygarlığı’na kadar uzanıyor. Yunanca “genler
topluluğu” anlamına gelen kommagene kelimesi, krallığa da anlamına yakışır özellikler
katmış. Kommagene Krallığı, Suriye’nin kuzeyi, Hatay, Pınarbaşı, Kuzey Toroslar ve doğuda Fırat Nehri’nin çevrelediği verimli topraklarda yer almış. Bu topraklar hem hayvancılık
hem de tarım için uygun olduğu gibi ekonomik değeri yüksek ormanları barındırması sayesinde de tarihin başından beri farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır.
Doğu terasında sırasıyla; Kommagene
Krallığı’nın gökyüzü hakimiyetini temsil
eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan, Kommagene Kralı I. Antiochos, Kommagene (Tyche),
Zeus, Apollon ve Herakles heykelleri yer alıyor. Tahtların arkasında 237 satırdan oluşan
Kral Antiochos’un dini ve sosyal içerikli vasiyeti de bulunuyor. Terasın kuzey ve güneyinde Kommagene Kraliyet ailesi bireylerinin kabartma stellerini de görebilirsiniz. Yine
bu terasta heykellerin önünde ateş sunağı ve
onun yanında oturur biçimde bir aslan heykeli
sizi selamlıyor. Nemrut’ta güneşin doğuşu izlemek istiyorsanız doğu terası en doğru adres.
Batı terasında ise doğu terasında olduğu gibi
tahtlarında oturan dev tanrı heykelleri ile birlikte Kommagene Kralı I. Antiochos’un heykeli ve tanrılarla tokalaşma kabartmaları yer
alıyor. Ayrıca burada astroloji ile ilgili bir aslan horoskop kabartması da bulunuyor.
Aslan kabartması üzerinde yer alan ay ve yıldızlar M.Ö. 7 Temmuz 62 tarihini işaret ediyor. Bu tarih Kral I. Antiochos’un tahta çıkış
tarihi. Nemrut’ta güneşin batımı izlemek içinse
batı terası tercih ediliyor. Ancak gün batımı ve
doğumu etkinliği için dikkat edilmesi gereken
çok önemli unsurlar var. Öncelikle gün doğumunu izlemek için Adıyaman merkez’den sabaha karşı 2:00 sularında hareket etmiş olmak
gerekiyor. Gün batımı içinse en geç öğleden
sonra 15:00’te harekete geçmiş olunmalı. Zira
zirveye çıkan yol bol virajlı ve oldukça yavaş
gidilebilen bir coğrafyada. Zirvede hava nere-

deyse her zaman soğuk. Özellikle gün doğumunu izleyecek olanların mevsim fark etmeksizin çok sıkı giyinmeleri gerekiyor. Unutmadan
söylemekte fayda var. Nemrut Dağı’nın zirvesindeki heykeller Unesco Dünya Mirasları
Listesi’ne de dahil edilmiş durumda.
TARİHİ DOKUSUYLA GÖZ KAMAŞTIRAN CENDERE KÖPRÜSÜ…
Kâhta ilçesine 15 km mesafede bulunan ve
hâlen kullanılmakta olunan dünyanın en eski
köprülerinden biri niteliğindeki tarihî Cendere Köprüsü, yıllara meydan okumaya devam ediyor.
Kâhta çayının bir kolu olan Cendere (Chabinas) çayının üzerinde, bu çayın en dar noktasında ve görkemli kanyon ağzındaki ana
kaya üzerine kurulmuş tek kemerli, bir savaklı olan köprü olan Cendere Köprüsü’nün
kemer yanaklarından her biri yaklaşık 10 ton
ağırlığındadır. Ayrıca 92 dev kesme taştan yapılan ve eski kale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde bulunan Cendere Köprüsü,
120 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliği
ile hâlen gözde tarihî köprülerden biri olma
özelliğini korumaktadır.
Adıyaman merkeze 55 km mesafede bulunan köprünün üstündeki Latince yazıttan anlaşıldığına göre, köprünün MS 193-211 yıllarında Septimus Severus (Roma İmparatoru
kralı) zamanında doğu lejyonunun seferi için
yapıldığı anlaşılıyor.
Bu dönem içinde Romalıların, Parthia’ya karşı
başlatılacak seferi kolaylaştıracak bir yapı projesi uyguladığı belirtiliyor. Köprü girişlerinde
toplam 4 tane sütunun bulunması ve Kâhta tarafındaki girişte İmparator Septimus Severus ve

Karısı Julıa Donnan’ın sütunları hâlâ dimdik
ayakta durması dikkatlerden kaçmıyor.
Sütunun üstündeki iki hayvan figürü ise zamanla yok olurken, Sincik tarafındaki girişte
ise Septimus Severus’un oğulları Carakalla ile
Geta onuruna sütunlar dikilmiştir. Ayrıca Geta
adına dikilen sütunun kardeş kavgası sonucunda
kaldırıldığı, Geta’nın adı geçen tüm eserlerinin yok edildiği için Cendere Köprüsü’ndeki
adına dikilmiş olan sütunun da yıkıldığı, yıkılan sütunun yerinin ise hâlâ olduğu gibi durması görenleri hayrete düşürüyor.
Köprüde şu an 3 sütun olup sütunların üstündeki hayvan figürlerinin yıkıldığı, sütunların Karakuş tümülüsündeki sütunlar ile büyük
benzerlik oluşturduğu gözlemleniyor.
Köprü üzerinde bulunan korkuluklarda dört
adet kitabenin mevcudiyetinden Roma dilinden yazıldığı ve kitabelerin hâlâ okunacak durumda olması yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Sincik ile Kâhta arasında ulaşımı sağlayan
Cendere Köprüsü’nün günümüzdeki araçlar tarafından da rahatlıkla kullanılabilmesi ve hâlâ
ayakta durması bir sanat harikası olarak değerlendiriliyor.
1997 yılında kısmi olarak restore edilerek bugünkü şeklini alan ve bugüne kadar taşıt trafiğine geçiş veren Cendere Köprüsü,
2005 yılında T.C. Karayolları tarafından
yapılan diğer köprünün faaliyete geçmesiyle
tarihî dokusunu korumak amacı ile araç trafiğine kapatılmıştı.
Dünyada hâlâ kullanılmakta olan en eski köprülerden biri olan Cendere Köprüsü, Nemrut

Adres: Cevatpaşa Mah. Tefik Fikret Cad.
No.13 Bayrampaşa İst. Tel:0532 404 80 40
E.Posta: ahmetselimarslan@hotmail.com
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Selam Olsun

yolu güzergâhında olup rahatlıkla ziyaret edilebilecek bir yerde bulunmaktadır. Köprünün üst
tarafında da şu an kullanılamayan tarihî yapılı
dinlenme amaçlı yerler bulunmaktadır.
NEMRUT DAĞI ÇEVRESİNDEKİ
TARİHİ YERLER
Yöre Nemrut zirvesindeki heykeller dışında
birkaç tane daha turistik yere daha sahip. Nemrut Dağı’na gelmişken, merkezdeki Hısn-ı Mansur Kalesi, Ulu Cami, Kap Cami, Çarşı Cami,
Oturakçı Pazarı, St. Paul Kilisesi, Abuzer-i Gaffari Türbesi, Mahmut El Ensar-i Türbesi gibi
tarihi yapıları da mutlaka görmelisiniz.
Ayrıca Eski Kahta Köyü yakınında
Kommagene’nın baş şehri Arsameia bulunuyor. Burada, Mithridates’in kutsal alanını

gezebilirsiniz. Tören yolu üzerinde bulunan
çok sayıda kabartma heykel ve steller yanında
Anadolu’nun bilinen en büyük Grekçe Kitabesi de Arsameia’da bulunuyor. Kitabenin bulunduğu yerde ayrıca 150 basamakla aşağı inilen bir dehliz ve saray kalıntıları da var. Yine
Eski Kahta yakınında Kocahisar Köyü civarında sarp kayalar üzerine kurulmuş Yenikale
yer alıyor. Kale ortaçağ etkileri taşısa da geç
devre ait. İçinde su depoları, hamam, cami ve
Kahta Çayı’na inen gizli su yolu bulunuyor.
Kahta Çayı’nın bir kolu olan Cendere Çayı’nın
daraldığı yerde iki ana kaya üzerinde ek kemerli olarak yapılan Cendere Köprüsü yer alıyor. Köprü sütunları üzerindeki kitabeye göre
Roma İmparatoru Septimus Severus, karısı ve

oğulları onuruna yaptırılmış. Arsameia’nın 10
kilometre güneybatısında ise 21 metre yüksekliğinde krallık kadınlarının gömüldüğü Karakuş Tepe Tümülüsü’nü görebilirsiniz.
NEMRUT’A ULAŞIM
Nemrut Dağı, Adıyaman İli’nin Kahta İlçesi
sınırlarında kalıyor. Dağa ulaşmanın en kolay
yolu da Adıyaman’dan araçla gitmek. Nemrut
Dağı’na ulaşmak için Adıyaman’ın Kahta İlçesine kadar şehirlerarası otobüslerle gelinebileceği gibi, Kahta’ya 15 kilometre mesafedeki
Adıyaman Havaalanı da kullanılabilir. Adıyaman Havalimanı’na alternatif olarak, Kahta’ya
2 saat mesafedeki Şanlıurfa, Malatya ve Gaziantep Havaalanları da, Nemrut Dağı’na gelen
turistler tarafından sıklıkla kullanılıyor.

Selam Olsun Gagauzyaya, Selam
Olsun Altaylara, Yakutlara Özbek
Kırgız Tatar Ve Kırımlı Kardeşlerimize. Bütün Türk Kardeşlerimize
Selam Olsun.Bizleri Bir Araya Getiren, Ulu Tanrıya Selat Ve Selam Olsun.Dilimiz Bir, Fikrimiz Bir, İşimiz
Bir Olsun.Birlik Ve Dirlik Kurmayı
Amaçlayan Yiğit Kardeşlerimize Selam Olsun.
Yayın Hayatına Başlayan Gazetimizde
Emek Veren, Çalışan Ve Yönetenlere
Selam Olsun.
Komrattan Türk Kasabalarına Ve Gönül Coğrafyamıza Selam Olsun.Gagauzyada Okuyan Eğitim Gören Kardeşlerimize Selam Olsun.
Gagauzya İçin Çalışan ,Ter Döken
Emek Veren Tüm Kardeşlerimize Selam Olsun. Çeşitli Zamanlarda Farklı
Alfabeler Kullanmak Zorunda Kalan
Gagavuzlar Yaşadıkları Ülkenin Alfabesiyle Türkçe Kitaplar Yayınlamışlardır. Çağdaş Gagavuz Edebiyatı’nın
Gelişmesinde Mihail Çakır’ın Oldukça Büyük Rolü Vardır.
Eğitim Konularında Türkiyemizle
Birlikte Gagauzya’ya Faydalı Olak
Amacı İle , Yayın Hayatına Başlayan Gazetemizde Sizlerle Birlikte
Olacağım.Sizlerin İstek Ve Dileklerini Dile Getirmeye Çalışacağım.
İşte Bunun İçin Selamla Başlamayı
Uygun Gördüm. Selam Verelim Selam Alalım.Selam Olsun Tüm Türk
Dünyasına
Mehmet Bulut
Eğitimci

Furkan Cafe ve Nargile
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Gagauz Dostluk Kültür ve Dayanışma Derneği
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Resimler

Gagauz KültürBakanlığından
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G a g a u z Y u r d u G a z e t e s i 2 0 1 9 TA K V İ M İ
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Resimler Gagauz KültürBakanlığından
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Türk Dün
y a s ı G a g a u z y e r i n d e T o p l a n d ı Akademik Poet Todur Zanet
Moldova’nın Gagauzyeri’nde ilk Zaman ölçülerinde biz de sizler gibi iyimseriz ve “İyi Akademik, poet, yazıcı, dra-

günümüz Başkent Komratta Şarap
gününde ve ikinci gün Kıpçak Köyünün yortundayız.
Kıpçak Belediye Başkanı Oleg GARİZAN Kardeşimiz açılışı yaptı. Ardından misafirler tanıtıldı: Moldova
ve Gagauzyerinden Milletvekilleri ve Türkiye Cumhuriyetinden TBMM’den Milletvekili Prof.Dr.Yüksel ÖZKAN,
Yalova’nın Taşköprü Belediye Başkanı ve eski Bursa Mustafa Kemal Paşa bld. Bşk. Bulgaristan Burgazın Ruen
ilçe belediye başkanı, Dospat’tan, Varna, Şumlu, Kırgızistan Edil Marlis Uulu, Kırım Eskender BARİYEV, Çuvaşistan Oleg STEPNİKOV, Tataristan Bary Davletrareev,
Yakutya, Başkurdistan, Saha, Kazakistan, Özbekistan ve
daha bir çok misafir birer selamlama konuşması yaptılar. Tüm katılımcılar birer konuşma yaptıktan sonra köyün eski ve yeni yapılan kilise ziyaret edildi.
Türk Halkları Kongresi burada bir araya geldiler ve Başkanlar veya 2019 Kurultayını yapmak için Azerbaycan
veya İstanbul Türkiye’de yapılmasını kararlaştırdılar.

Gagavuzyerinde Kıpçak köyünün yortunda;

ULUTÜRK’ün konuşması: Değerli Kıpçak Belediye
Başkanı Oleg GARİZAN Kardeşim, değerli misafirler
ve çok pahalı Kıpçak Halkı köyünüzün yortunuz kutlu
olsun. Ben sizlere Büyük ve Yeni Türkiye’nin, Yeni Başkanı, Dünya Lideri Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeş
Gagauz halkına kucak dolusu selamlarını getirdim. Bu
gün aranızda bulunmak ve bayramınızı kutlamak benim
için paha biçilmez bir şereftir.
Ben, İstanbul’da bulunan Bulgaristan Türkleri Kültür
ve Hizmet Derneği BULTÜRK Başkanı ve Bulgaristan
Stratejik Araştırmalar Merkezi Kurucu Başkanı sıfatıyla,
Bulgaristan’da yaşayan Türk kardeşleriniz ve Türkiye’deki
soydaşlarımız adına hepinizi candan yürekten, kalpten,
en sıcak duygularla selamlıyorum. Bu güzel toprakların
evladı olmak ne mutlu!! Özerk Gagauz Vatanının kurucusu ve kahramanı olmak ne mutlu!!!
Son gelişimden beri bu güzel diyarı daha şirin, daha
yaşanası, gözlerinizi de mutlulukla parlar buldum. Hele
çocuklarınızın gözleri, sokakta oynarken Gagauz Türkçesi
ile konuşmaları ve cıvıltısı gönül okşarken umut yıldızı
saçıyor. İstanbul’dan götürdüğümüz ay yıldızlı balonları
ve frütleri Seydullah kardeşimiz tüm Kıpçaklı çocuklara
dağıtırken ne kadar mutlu olduklarını gördük ve bizler
de çok mutlu olduk. Tabi bunların dışında BULTÜRK
Gazetemizi ve benim iki (“Türk Dünyasında Bulgaristan
Türkü-50 yıllık mücadele” – “Bulgaristan Türklerinin
Kimlik Mücadelesi”) kitaplarını da orada dağıttık. Burada, 49 Türk lehçesinden, Tuna Türkçesinin Karadeniz
ağızlarından birini doya doya dinleme mutluluğu yaşıyorum. Dilimiz kimliğimizdir inancıyla yaşayan sizlerin arasında olmakla kıvanç duyuyorum. Son 140 yıldan beri Tuna boyu Türklerini Bulgaristan-Dobruca’dan,
Varna’dan ve Silistre yörelerinden Kuzeye – Gagavuz
Toprağına – göçe zorlandı. Bunu yapan Bulgar iktidarları, arkanızda kalan boşluğu, kültürel ve sanatsal
yaşantıyı hiçbir şeyle dolduramadı. Bugün Bulgaristan
maddi ve manevi çöküş yaşıyor. Bu öyle bir çöküş ki, Avrupa Birliği bile kurtaramıyor. Siz güzel Gagauz Türkçenizle, adet ve geleneklerinizle, ahlakınızla ve halk bilgeliğiniz ve inançlarınızla buralara gelip yerleştiniz. Bozkırı
bağ bahçe yaptınız. Gagauz Türkçenizle anlaştınız, ortak hayaller kurdunuz, tarihe ortak hatıralar bıraktınız
ve böylelikle otonomi hak edip, bina eden bir halk olarak geliştiniz. Sizinle gurur duyuyoruz. Köylerde kültür
olmaz, köylerde medeniyet olmaz deyip savsaklayanlar,
sizin başarılarınız karşısında dudak ısırıyorlar.
Siz başaranlardansınız.
Gagavuz insanını, önce millet, sonra kültür ve medeniyet sahibi yapan toplumsal hafızanızdır, ortak dilinizdir. Gagavuz milletinin en geliştirdiği büyük kültür hazinesi, bin yıldır çeşitli yazılı eserle mükemmelleştirdiği
Gagavuz Türkçesidir. Halk hekimliğimizin kullandığı otlar, ilaçlar, mehlemler de aynıdır. Bizim geleneklerimizde
de hiç kimse başkasının bağısını, asmasını, meyve bahçesini toplamaz.

günler ileridedir” değimini sıkça kullanırız. Bizim de
doğru yolda olan inançlarımız ve asılsız inançlarımız
vardır. İslam ve Hıristiyanlık gibi 2 ayrı dine inansak
da, bizde de “Hava bulutlandığında leylek kendini havaya kaldırdıkça köy halkını, mahalleliyi korur” inancı
yaygındır.
Bulgaristan’da artık Gagavuz kardeşlerimizden kalmadı,
kalanlar da dağılmışlar, değişik şehirlerde ve birbirlerinden kopuk oldukları için kolektif hayat yaşamakta zorlanıyorlar, geleneklerini yaşatamıyorlar, eritiliyorlar diyebilirim.
Burada Oleg Kardeşimi kutlamak istiyorum çünkü Oleg
Kardeşimiz Bulgaristan’da Gagauz kardeşlerimizi de uyandırıyor. 2010 yılında geldiğimde hiç yokken şimdi Varna,
Burgaz, Şumnu, Tırgovişte ve Dospattan Gagauz kardeşleri bulmuş buralara kadar onları da getirebilmiştir.
Bulgaristan Gagauzlarını ayağı kaldıran biz Gagauzzuz diye bilinçlendiren OLEG KARDEŞİMİZDİR. Kendisini kutluyorum.
Sizlere birkaç sözle BULTÜRK derneğimizi de anlatmak istiyoruz. 2002’de kuruldu. Birisi elektronik, öteki
kâğıt üzerinde 2 gazetemiz var. Son sayımızı getirdim.
Size dağıtmak istiyorum. Birinci sayfasından başlayarak
Gagavuz Türkleri konusuna geniş yer ayırdık. İstanbul,
Bayrampaşa merkezimizde “Gagavuzların dünü ve bugünü” konulu bir panel düzenledik. Çok kalabalık bir
katılımcı önünde İstanbul Üniversitesi konuk akademisyenlerden Doç. Dr. Bayan Olga Radova Hanım bir sunum yaptı. Büyük ilgi gördü.
Arkadaşlarım, Gagavuz halkına gönderdikleri selamlarda, ortak anadilimiz olan Türkçemize çok önem verdiler ve şöyle dediler: “Kendi dilini doğru konuşamayan,
doğru yazamayan dilinin anlatım inceliklerini bilmeyen,
kelime dağarcığı yeterli olmayan bireyler ne bilim üretebilir, ne de kültür sanat ve edebiyat. Başka halklardan dil
çalıp ta herhangi bir alanda ilerleme mümkün olamaz.
Dil olmadan tarih ve ananeler yaşatılamaz, kültür de geliştirilemez.” Bu cümleden olmakla buraya gelmezden 2
gün önce İstanbul’da Dünyanın en büyük uluslararası
Havaalanı olan İstanbul Havalimanı açılışında hazır bulundum. Büyük Yeni Türkiye’nin lideri, AK Parti Genel
Başkanı, Cumhurbaşkanımız TÜRKİYENİN BAŞKANI
Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN kurdeleyi kesti.
Düşünebiliyor musunuz dünya üretiminin üçte biri bu
merkezden geçecek. İstanbul Doğu ve Batı arasına köprü
oldu. Türkçemiz dünyanın en gelişmiş lisanlarından biri
olmasaydı bu inşaat gerçekleştirilemezdi. Kültür, teknoloji, medeniyet dil kaynaklı çalışıyor. Türkçemiz yobazlaşsaydı Balkanları, Karadeniz ülkelerini, halklarını, sizi
İstanbul’a çağıran, komşu halkları susuz toprak gibi emen
ve yeni bir dünyaya katan Türkiye Cumhuriyeti olamazdı.
Bu bakımdan Biz Bulgaristan Türkleri ve siz Gagavuz
Türkleri aynı kaderi yaşarken kaynaşıyoruz, aynı yönde
ilerliyoruz ve gelişiyoruz.
21.Yüzyılda biz bu atılımımıza “Çeşitlilik içinde birlik
ve Birlik içinde çeşitlilik “ dedik. Kimliğimizi, dilimizi,
dinimizi, kültürümüzü koruyarak kaynaşıyor ve güç topluyoruz. 1 500 yıldan beri yazıp çizilen, 5 bin yıldan beri
konuşulan ve bu arada sizler ve biz de bu kapsamda 220
milyon kişi günlük yaşamda, huzur ve güvenli ortamda,
okul, teknoloji ve bilimde, barış ve savaşta kullandığımız Türkçemizi kullanıyor. Sizin başarılarınızı ve bu davaya katkınızı özellikle kutluyorum. Biz, Türk Dünyası
temsilciler olarak geçmişimizde ve geleceğimizde birlik
tesis etmeye çalışıyoruz. Biz hepimiz Türkçe sevdalılarıyız. Aramızda büyük küçük yok, Türkçülük ve Türkçe
davasında hepimiz eşitiz ve kardeşiz. Hiç birimiz diğerinden daha fazla veya eksik Türk olamaz. Bizim hepimizin tek çatısı var Türkiye Cumhuriyeti o var oldukça
o ne kadar güçlü ise Türkiye dışında yaşayan Türkler
de o kadar güçlü ve rahat olabilirler.
Bayramınızı köyünüzün
yortunuzu kutluyorum.
En kalpten başarı dileklerim sizlerin olsun. Allaha
emanet olun. Teşekkür ederim.

maturg, araştırmacı, folklorcu,
sţenarist hem rejisör, çevirici,
publiţist, televizioncu, Gagauz Milli Gimnasının avtoru
(22.07.1990), “Ana Sözü” gazetanın baş redaktoru, “Gagauzlık” Cümne Birliin bası
Duudu: 1958-ci yılın Kirez
ayın (iyün) 14-dä, Moldova Respublikasının Kongaz küüyündä (Gagauziya,
Komrat rayonu).

O benim da Ulu ATAM (Óda) bilgiylän bilgiçlii cömert verdin,
insan ettin. Etiştirämedin,
Mustafa Kemal ATATÜRKä üüsüz brakıp, gittin, sündün,

Ey, Atam, Bobam, gel da bak benim milletimä –
o da Sän, senin gibi kula, maavi gözlü,
Sän, senin gibi girgin, derin köklü,
emin basmaz, hodul hem pak üzlü,
senin gibi o! Hey, hey Oguz oolu,
Sana büünkü peetim, türküm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
Zor vakıtta bol elini sän uzattın,
insanından alıp, bizä verdin,
kardaş payı yaptın hem acıdın,
dizdän ayaa sözünnän kaldırdın,
karannıktan aydınnıklaa çaardın,
İstanbuldan bizi da düşündün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
İstanbuldan kitab, üüretmennär geldi – te ozaman bakışlan fikirlär diişti,
ruhta, canda kuvet kaavileşti.
O yardımınnan biz soluk aldık,
millet olduk, millet kaldık,
Sän, Canabin, bunu ölä gördün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
Uşakları bakıp, seçip, sän ayırdın,
memleketä liţeylerä aldın,
milletimä şafklı yolu açtın,

benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
Otuzsekizdi yıl, o Kasımın 10-nu urdu,
saat (beş minut ona) durdu,
Ulu Önder gözlerini yumdu,
raatsız ürek raatlıı buldu,
dünnä sustu, soluk dondu… hem uultu.
Yakar yaşlar yakêr, acı bir gün,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm…
O gün, Atam, heptän, sän sonsuzlaa vardın,
Bizi yasta hem kahırda braktın,
Göktä sünmäz o yıldızın. Adın –
hergün “eni güneş gibi hep duacek”,
Senin o işlerin örüyecek,
hem “Ne mutlu türküm deyenä” hep ötecek,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam, Atatürküm, yaşayacek…
Büün Türkiyenin
Al Bayraanın yanında
benim da bayraam sallanırsa,
Ana dilim şıralı hem da sesli akırsa,
Gagauzda Gagauzluk taa hep yaşırsa,
Bunda senin en büük var
kıymetin,
Türklerin atası, halkımın atası,
büüyüm,
benim Ulu Atam, Ulu Bobam,
Atatürküm…
Kasım ayın 10-nu, 2014 y.
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DİMİTRİ AYOGLU

1957de Komratta dogmuştur, Lvov daki
gusel sanatlar akademisini bitirdi 1986
yılında. Ressam, heykeltraş. Ulusal ve
uluslarası sergilere katılmıştır. Ulke içinde
ve dışında müzelerde, özel kolleksionlarda eserleri bulunmaktadır. Gagauziya nın
şanlı ressamı,Gagauziya başkent Komratın anılmış vatandaşı – 2009 il.
Gagauziya Mihail Çakırın adına orden verildi . 1992 yıl beeri Gagauziya ressamlar
birliği başkanı

SERGİLER
MOLDOVA
1987- galeri Nasional, Kişinau» Sovet Birliği»
galeri Nasional, Kişinau
2007 - kültür salonu ,Komrat
2007-2008 -Gagauziya resim galerisi
UKRAİNA
1989-internasional bienale
«İMPREZA -89» JVANO-FRANKOVSK»
2008- Odessa resim müzesi-sergi
AZERBAYDJAN
1990- galeri SATTAR BAHULZADE, BAKI
MOSKOVA
1988-SOVETAMERİKAN
RESİM
SERGİSİ»KOSMOS»
1990- resim sergisi, galeri «GOROSKOP»
TURKİYE
1991-ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ, İZMİR
1993-İstanbul, Kadiköy kültür ve sanat
merkezi
1994-Ankara, resim ve heykel müzesi
1995-İzmir, isfaş resim fuarı
İstanbul ,kadıköy kültür ve sanat merkezi
1997-İstanbul, kadiköy kültür ve sanat
merkezi
1998-İstanbul, Beyoglu sanat galerisi
2001-galeri Alkent Aktuel Art - İst.
2001-galeri «Boyut» - Ankara
2003-2005 -İstanbul internasional Fairs
«TUYAP»

2010 - 1st International Paint symposium,
Erzurum
2010 – International Painting symposium,
Mardin
UKRAİNA
2007 – Sanat symposium, Koblevo
2008 – Sanat symposium, Koblevo
2008 – Sanat symposium, Ujgorod
2009 – Sanat symposium, Koblevo
MAKEDONİYA
2003- 39 internasional sanat koloniyasi
Strumitsa,
MOLDOVA - GAGAUZiYA
FRANSA
20092002- Manifestation d>art contempora- 2004,2005,2006,2007,
ULUSLARARASI
SANAT
in- MAC- 2000 - Paris
SYMPOSİUMLARI k. KOMRAT, symposiumlarin direktoru –
SLOVENİYA
Dimitri Ayoglu
2004- sergi «Connections», galeri Dlum
,Maribor
İNGİLETERE
2018 – sergi Parallax Art Fair 2018, Londra

ALMANYA
SYMPOSİUMLAR
1999-sergi «Amerikan kültür merkezi - TÜRKİYE
Berlin
2000-Türk dünyasının kültür symposiumu
2012 –resim sergisi muzey Goslar
İsparta
2003- Sanat symposiumu «TÜRKSOY»

GÖ K O Ğ U Z L A R
Gagauz Yurdu
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Gagauz Yurdu
BİLİM KÜLTÜR-SANAT

Bilim Merkezinin Açılışından

Andrey KOÇANCI

BIRLESIN!

Birlesin!
Hazlkin ii cocuklari.
Sarmasin!
Nica sarmasar
Adama kafadari.
Annasin!
Nica sevdali insan.
Sevini!
Ani diliz sindi
Okadar darmadan.
Metedin!
Salt diil kendi-kendini.
Dayanin!
Ko metetsin butun
dunna islerini.
Gulusun!
Ki geldiykana karsi.
Cumbusun!
Sevindirar hem indirar
duruk kasi.

Gagauz Vatanim
ne mayil!
Gagauz Vatanim ne mayil,
Aklimdayisin her gun,her vakit.
Cok yillar-da gecsa hep sayil,
Uz yola halkimi te sapit.
Gun-gundan ne gecer te yillar,,
Yasamak-sa gider ileri,
Anada toplaner kahirlar,
Necin gelmer oolar te geeri.
Cok mu gundur senda kahirsiz?
Gegelar kac gecti uykusuz,
San gokta te sayarkan yildiz?
Kazanin dilmi bos hem susuz?
Binnan yil hic kalmazdir yalniz,
Ne Ana ne Boba halkimda,
Ya oolu te kalir,ya-da kiz,
Sindi-sa pek coyu kahirda.
Gun-gundan ne gecer te yillar,
Yasamak-sa gider ileri.
Anada toplaner kahirlar,
Necin gelmer oolar te geeri.

Kıymetli kolegalar hem hepsi
kim araştıreer bizim işimizi!
M.V.Maruneviç adına Bilim
Aaraştırma Merkezimiz Gagauziyada hem Moldovada gagauzologiya uurunda kalȇr tek bilim
hem bilim-metodika merkezi. Isterim annatmaa okurlarımıza neler yapıldı bu yılın içinde hem
netürlü planlarımız var 2019 yılına. Biz yaptık büük iş kadro
potenţialını kaaviletmää deyni.
Yılın başlantısında merkezdä çalışardı 3 bilim doktoru, 4 doktorant, bir zaametçimizin “Gagauziya şannı üüredicisi” adı,
üüsek didaktika uuru hem 5 magistr. Büün kolektivimizdä var
hem çalışȇr 9 bilim doktoru, bir
şannı üüredici üüsek didaktika
uurunda, 4 doktorant hem 8 magistr. Toplam 23 aaraştırmacı. 13
kişi işler bütün gün, kalanı yarım
gün. Bizim potenţialımız büüyer. Büük önem veriler milletlik
komponentinä dä – zaametçilerimizin 75% gagauz, 16% - rus
hem 9% - bulgar. Orta yaş yapȇr
48 yaş, onnarın arasında en genç
– 29 yaşında, en aarif – 66 yaşında. Kolektivdä işleer 13 kadın
hem 9 adam İsteerim burada oturannarı hem hepsini, kim izleer
bizi cannı yayında, tanıştırmaa
o bilim işlerinnän, angılarını geçirdi Bilim merkezi 2018 yılda.
Biz açıkız bizim yaşayannarımızın hem vergicilerimizin önündä.
Büün biz bir raport vereriz efektiv yapılmış işimiz için hem urgu
koyȇrız bu uurlarda:
Gagauz dilinin hem literaturasının desteklemesi hem ilerlemesi Aaraştırmalar hem sonuçlar gagauz dili uurunda: Bu işin
çerçevesindä tiparlandı hem tipara
hazırlandı: Tiparlandı «Başlankı
klaslarda gagauz dilinin üüretmäk
metodikası» - 175 ekz.;
Hazırlandılar hem şindi bulunȇrlar
tipografiyada üç sözlük, angılarını ölä bekleerlär hem üürenicilär,
hem onnarın anaları-bobaları:
Gagauz-rus hem rus-gagauz sözlüü 1-4 klaslarda üürenicilär için
(2500 laf) - 600 ekz.; Gagauzrus hem rus-gagauz sözlüü 5-12
klaslarda üürenicilär için (6000
laf) - 600 ekz.; Gagauz-rus hem
rus-gagauz laflıı “Resimcilik incä
zanaatı” predmetinä deyni - 500
ekz Büük klaslarda üürenicilerä
yardım olarak hazırlandı Yaratma
toplumu gagauz dilindä «Elli käämil
yaratma» Üürediciyä yardım olarak hazırlandı «Yaratmaya hazırlanmak hem yazmak metodikası»
Gagauz literaturası uurunda
aaraştırmalar:

Bilim merkezi tarafından başlatıldı “Gagauzologiya XIX – XXI
asirlerdä” kiyat seriyasının tiparlanması. Bu seriya – gagauz yaratıcılık inteligenţiyasının işlerinin
en önemnileri bir kiyada toplanması, onnar olȇrlar gagauz kulturasının, adetlerinin, istoriyasının
hem dilinin üürenmesindä önemni
kaynaklar.
Tiparlandı İkitomnuk, adalı M.V.
Marunevicä – 600 ekz. Onnara
girdi Mariya Vasilyevnanın üç
kıymetli monografiyası, angılarını
aarȇrlar hem sık kullanȇrlar genç
aaraştırmacılar diil sade Gagauziyada, ama sınır aşırısında da;
İlk tom, angısı adalı G.A. Gaydarcının folklor tekstlerinä gagauz dilindä – 300 ekz.;
Tipara hazırlandı: “Gagauzologiya XIX-XXI asirlerdä” seriyasından tom – Gagauz yazıcısının S.P. Ekonomovun annatmaları
hem masalları bu kiyat çıkacek
gelän yılda
Kurulu taa bir seriya – istoriyabibliografiya kiyatları iki dildä –
gagauz hem rus dillerindä :
Tiparlandı 200 ekzemplär sayısında “Anılmış gagauz yazıcısı D. Kara Çoban”; “Gagauzlar Boris Draganov hem Gleb
Dragan 20 asirin anılmış bilimcileri” – 100 ekz.
Tipara hazırlandı: Anılmış yazıcı, folklorcu – N.İ. Baboglu;
Türkolog, duu bilimcisi L.A. Pokrovskaya; hem bizim çok sevdiyimiz Mariya Marunevicä adalı
kiyat.
Aaraştırmalar hem sonuçlar
istoriya uurunda:
Tiparlandılar: “Protoierey Mihail Çakir Besarabiya gagauzların
istoriyası hem kulturası için statyalar “Besarabiyanın yaşaması”
dergisindä” – 1000 ekz.;
Bilim-populär kiyadı “Gagauziya Pravoslavnaya” – 500 ekz.,
angısı yardım edecek okuyuculara
bütündän annamaa gagauzların
unikal etnokultura süretini;
Tipara hazırlandı:
Gagauz dilindä 5-inci klaslar
için Gagauziyanın hem gagauz
halkının istoriyası için üürenmäk
teklifi;
Toplum “XIX asirdä – XX asirin başlantısında istoriya sözlükleri”;
Gagauziya BAM arhivindän,
S.S. Kuroglunun arhiv fondunun folklor materiallarından masal toplumu

Bilim araştırmacıların
publikaţiyaları:
Bu yılın içindä tiparlandı istoriya, dil hem kultura uurlarında
25 bilim statyadan zeedä. Tiparlandı bir monografiya: “XIX asirin ikinci payında – XXI asirdä
gagauzların etnokultura ilerlemesi
için denemelär” – 100 ekz.
Tiparlandı toplumnar:
“İstoriya ecellerinin birlii”
halklar arası bilim-praktika
konferenţiyasından, adalı M.N.
Guboglunun 80-inci yıldönümünä,
materiallar hem bilim statyaların
toplumu “İdentiçnost” – 150 ekz.
Gagauzların IV Dünnä kongresinin raport toplumu - 500 ekz.
Bilim meropriyatiyeleri
Bilim merkezinin zaametçileri hazırladılar hem geçirdilär
6 bilim-praktika meropriyatiyesini: “İstoriya ecellerinin birlii” halklar arası bilim-praktika
konferenţiyası, adalı Gagauz
Respublikasının prezidentinä,
gagauz halkının patriotuna, politika hem cümnä zaametçisinä
Stepan Mihayloviç Topala; Regional forumu, 2014 yılda Gagauziyada referenduma adalı “Referendum 2014 y. Gagauziya halkının
kendi bakışını sölemesi”: başarılar hem perspektivalar; ·VIII
halklar arası cümnä üürenmäk
Çakir okumakları;
·Halklar arası bilim-praktika
konferenţiyası, adalı gagauzların İlk dünnä cengindä pay almasına; “İstoriya ecellerinin birlii” halkar arası bilim-praktika
konferenţiyası, adalı M.N. Guboglunun 80-inci yıldönümünä.
Tombarlak masalar, adalı Lüdmila Pokrovkaya, Nikolay Babogluya, Dmitriy Kara Çobanın
85-inci yıldönümünä, V.V. Radlova, İlk dünnä cenginin 100üncü yıldönümünä hem romın
vakıdı için Besarabiyada 19181940 yıllarda.
Muzeycilerä deyni:
“Kraeved hem etnografiya
muzeylerindä zamandaş iş metodları için” halkar arası bilimpraktika seminarı.
Halklar arası ilişkilär.
2018 yılda Gagauziya Bilimaaraştırma merkezi imzaladı
birkaç bilim-kultura uurunda
dış Annaşmalarını, angıları bizim için pek önemni: Rusiya
Bilim Akademiyasının Etnologiya hem antropologiya institutunnan, Moskva kasabası Rusiya

etnografiya muzeyinnän, SanktPeterburg kasabası
Sankt-Peterburg devlet
universitetinnän.
2017 yılda başlayan proekti Katalogu hazırlamak için ilerleyäbildik
işimizi. Şindi hazırlȇȇrız bu Katalogun maketini, onun adı olacek “Gagauzlar. Kuntskamera
kolekţiyasının katalogu”. Ki
üüseltmää okumak potenţialını
hem yayınnamaa gagauzlar için
hem gagauz dilindä kiyatları Hiläl
Örnek cümnä kurumunnan barabar açabildik elektron bibliotekasını „Gagauzların mirası“. Bu
bir informaţiya alanı hepsi için,
kim isteyecek okumaa elektron
kiyadını.
Bilim potenţialın kuvetlendirilmesi.
Biz kolay geçtik ilk etapı, ki
gerçekleştirmää eni bir proekt, angısı doorudulu bizim bilim strukturamızı akademiya uuruna çıkarmaa. Bu strukturanın iş adı
– Gagauziya M.V. Maruneviç
adına Bilim-aaraştırma merkezinin Akademiya Korpusunun azakorespondenti. Artık 7 devlettän
bilim uzmannarı kendi yazılı kayıllıının belli ettılär. Son vakıtta
belli olȇr, ani bilim aaraştırmalarımızın finans desteyi büüyer,
üüseler zaametçilerinin ödemekleri, ne yardım edecek bizä genç
bilimcileri teklif etmää çalışmaa
bizim merkezimizdä. Bän çok sıra
söledim hem taa bir kerä isteerim
sölemää, ani biz hepsimiz isteeriz
bilim herzaman ilerlesin. Elbetki,
bizim işimizdä taa da başarılı olabiliriz hem da bu şüpesiz, bizä
sadece lääzım kuvetlendirmää bizim Material-tehnika temelimizi,
açmaa laboratoriya, angılarında
biz var nicä geçirelim kendi aaraştırmalarımızı.
2019 yılında isteriz Türkiya Bilim aratırıcılarınnan istoriya hem
gagauz dil hem kultura uurunda
projelerimizi hayata geçirmä. Osmanlı arşivlerinde olan bilgileri
tıpara çıkarmaa hepsi bu vakıdın
istoriyasını bilsimmer. Eminim,
ani diişilmeklär, angıları olacek
bizdä ileri dooru, lääzım olsunnar sade ii tarafa. Bilim merkezi lääzım kuvetlendirsin kendi
lääzımnıını avtonomiyada kurarak eni bilgileri, versin cümneyä
geçän proţeslerin derin analizini
hem teklifleri praktika işindä. İnsanda yok taa güçlü hem kazançlı
bir kuvet, nekadar bilim.
Gagauziya Bilim merkezi direktoru: İrina Konstantinova
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Türk Dünyası

Ahmet S.ARSLAN
Gökoğuzlar

Gagauzlar Türk Dünyasının Temel Taşıdır

Gagauzlar
Kimdir?

Bugün Moldova Cumhuriyetinde, Gagauz eli Özerk Devletinde ve kuzeydoğu
Bulgaristan’da ve Ukrayna’da yaşayan, Hristiyanlık inanışında olan bir Türk topluluğudur. Gagauzların çoğunluğu Ortodoks
mezhebine bağlıdır. Ancak Ortodoks olmayan bir kısım Gagauz da vardır. Ortodoks
olmayan Gagauzlar, Katolik ve Subbotnik,
Avengelistlerden oluşmaktadır. Subbotnikler domuz eti yemez ve şarap içmezken,
bir kısım Ortodoks Gagauzun da domuz
eti yemediği ve ayrıca bir kısmında erkek
çocuklarda sünnet gibi etkinliklerin de olduğu bilinmektedir. Ortodokslarkomünizm
sonrası, diğer eski Sovyet halklarında olduğu gibi, inançlarını daha rahat uygulayabilir hale gelmişlerdir.
Gagauz sözcüğü dilbilimsel açıdan Gök
Oğuz’dan gelmiştir. (Gagauz/Goakaouz/Gökouz/ İstanbul Türkçesi ile Gökoğuz). Boy
kökenleri ile ilgili türlü görüşler bulunuyor ise de, en baskın görüş, Oğuz boyundan olduğudur. Gagauzlar Ogurlar (Onogur) ve Oğuzlar (Onoguz) olmak üzere,
ana iki dala ayrılmış olan Türk boylarından, Onogur Türk boyları yerleşim/yayılım bölgesi içerisinde olup da, (Tatarlar,
Kıpçaklar, Bulgarlar v.d.), Ogur olmayan, Oğuz boylarının alt kümesidir. (Bu
duruma sıklıkla rastlanmaktadır. Örneğin,
Anadoluya’da Oğuzlar ile birlikte Onogur
boyları da gelmiştir). Gagauzların Balkanlara ve (Aşağı) Ukrayna’ya göç tarihi konusunda ise tarihçiler özellikle 11. yüzyıla
odaklaşmaktadırlar. 11. yüzyılda Asya’dan,
Balkanlara göçtükleri, Peçeneklerle aynı
soydan geldikleri ve Uz (Oğuz) Türklerinden oldukları bilinmektedir. Hıristiyan inanışlı olan Gagauzlar, dış görünüm-çehre ve
diyalekt olarak daha ziyade Anadolu’daki
Müslüman inanışlı Yörüklere çok benzemektedirler.
Gagauzya Bayrağı
Gagavuz Türkçesi, bulundukları bölge
nedeniyle, Slav ve Romen dillerinin etkisine maruz kalmakla birlikte, çok büyük ölçüde Türkiye Türkçesine yakındır
ve ağız olarak da Balkan Türkçesi ağzına benzer. Esasen Gagauzlar, Moldova
Cumhuriyeti’nde, Gagouzeli adında özerk
bir yönetime sahiptirler. Buradaki Gagauzların sayısı 200.000 dolaylarındadır. Ve ayrıca, Gagauzlar,Dobruca (Kuzeydoğu Bulgaristan), Besarabya (Ukrayna) ve dağınık
olarak Bulgaristan’ın dağlık bölgelerinde
yerleşiklerdir ve de sayıları bilinmemekle
birlikte,Yunanistan’ın kuzey kesimlerinde de
Torbeş/Pomaklar yaşadıkları bölgeler çevresinde de Gagauzların varlığından bahsedilmektedir. Osmanlı döneminde, Osmanlı
İmparatorluğusınırı içerisinde yer alan Gagauzların, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu ile birlikte de, Türkiye ile sıkı ilişkilerinin devam ettiği görülmüştür. Yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu
Mustafa Kemal Atatürk’ün Gagauzların sorunlarını çözmek üzere, Cumhuriyetin ilk
yıllarında, Türkiye’den görevliler gönderdiği de bilinmektedir. Bu yakın ilişkiler, günümüzde de, hem Gagauzeli Özerk Yönetimi ile ve hem de Gagavuzeli’nin içinde
yer aldığı Moldova Cumhuriyeti ile devam etmektedir.

Gagavuzlar Türk Dünyasının Temel Taşıdır
25 Kasım 2018 Pazar günü TEKBAYRAK Derneğinin düzenlemiş olduğu “Türk Dünyası 2. İstişare
Toplantısı” düzenlendi. Türk Dünyasının çeşitli
yurtlarından gelen hatipler ve izleyiciler ile birlikte
uluslararası bir toplantı gerçekleşti.
Gagavuzya’yı Dr. Güllü Karanfil temsil ederken,
Gagavuzların tarihi geçmişiyle şimdiki durumu ve
sorunlarından bahsetti. Gagavuzların Karadeniz’in
kıyılarında yaşadığını ve 13. Yüzyıldan beri şanlı
mücadelesinden, 1780’lerde başlayan acılardan ve
zorluklardan, Hamdullah Suphi Bey ile başlayan
Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ile Türk Öğretmenler ile yeniden Gagavuzların kendine geldiğini,
varlığına yeni bir heyecan kattığını belirten Karanfil, “1944’te Sovyetlerin içinde kalan Gagavuzların
acılara doğru bir başlangıcın yaptığını, açlıkların ve
sürgünlerin başladığını, Gagavuzların açlıktan yaklaşık yüzde 40’ının öldüğünü dile getirdi. Dr. Güllü
Karanfil, Gagavuzların Kazakistan, Dağıstan’a göç
ettirilerek, dağıtılmaya çalışıldığına dikkat çekerek
bu süreçle ilgili bize kısa bir tarihi bilgi verdi. Gagavuz Türkçesinin yok edilmesi ile Gagavuzların
Türk kimliğinin tehlike altında olduğunun mesajını
ileten Karanfil, Türkiye siyasi liderlerinden Süleyman Demirel’in, fikir hayatından Turan Yazgan’ın
çalışmalarını da minnet ile hatırlattı. Dr. Güllü Karanfil, “Türk dili giderse, Türk kimliği gider. Türk
Milleti kaybeder ve diğer milletler kazanır” diyerek
konuşmalarını tamamladı.
Dr. Güllü Karanfil hanımın dikkat çektiği gibi
Türk Milletinin Türk Dilini ortaklaştırarak tüm
Türk dünyasında yaygın bir iletişim dili olmasının
gereği unutulmamalı ve akademik çalışmalar ile

birlikte bağımsız Türk devletlerinin bu çalışmalara
katkı sağlamalıdır. Çünkü Türk dünyası, küresel
konjonktüründe oluşacak siyasi gelişmelere karşı
bir arada durarak, nüfuz ve geniş coğrafyaya hakim
yeni lider devletlerin karşısında güç birliği yaparak
milli varlığını sürdürebilir.
Hatırı sayılır ekonomik gücü olan, millet olarak
farklı unsurlardan oluşan Avrupa devletleri bile,
Avrupa Birliği ile ülkelerinin ve vatandaşlarının
geleceğini güvence altına almak istiyor. Buna karşı
farklı coğrafyalarda bağımsız, özerk ya da azınlık
olarak yaşasın Türk milletinin evlatları da aynı
gerekçe ile en azından birlikte hareket etmeyi seçmelidirler.
Acılar geçmişte yaşandı, yeniden yaşanmayacak
diye düşünmemeli. İnsan hakları ihlallerine maruz
kalan Türk yurtları göze önünde bulundurmalıyız.
Yeniden acı yaşamak istemiyorsak, kardeşlerimizin
acılarını dindirmek için çabalamayı öngörmeliyiz.
Çünkü yarın yeniden acılar ve insan hakları ihlalleri
kapımızı çaldığında, bizi Türk milletinin diğer evlatlarının çabası kurtaracaktır.
TEKBAYRAK Derneği “Türk Dünyası Temsilciler Meclisi” kurulmasını dillendirmekte ve farklı
yurtlarda tek ses olacak Türk Milletinin, gelecek
dünya siyasi hayatında etkin rol oynamasını hedeflemektedir.
Türk Milletinin asil evlatları Gagavuz kardeşlerimize selam olsun. Gagavuzlar ebet müddet var olsun.
Türk Dünyası gelişsin ve tüm Türk yurtları bu
gelişimden hissesine düşeni alsın. Biz bir milletin,
Türk Milletinin eşit ve asil evlatlarıyız. Türk Milleti
birlikte daha güçlü olacaktır.
Ahmet Selim ARSLAN

Alptekin CEVHERLİ

319 Yıldır
Dinmeyen Acı
Balkan Göçleri

Sevgili okurlar, yayın hayatına yeni başlayan ve
alanında çok önemli bir boşluğu giderecek olan
Gagauz Yurdu Gazetesi ile birlikte inşallah fırsat
buldukça buluşacak, binlerce yıllık Türk yurdu Gagauzya özelinde Balkanlar ve Türk Dünyası’nın
sorunları ve stratejileri hakkında hasbıhal edeceğiz… Evet Gagauzya, günümüzün modern ulaşım araçlarıyla mesafe olarak bize çok yakın, dil
olarak çok yakın, kültür olarak çok yakın. Ancak
bir o kadar da uzak bir Türk yurdu… Bir Gagauz
Türk’ü ile karşılaştığınızda sıcak kanlılığını ve size
olan hasretini candan hissettiğiniz bu güzel insanlarla neden bu kadar mesafeli kalınmış; özel olarak incelenmesi, sosyologların çalışması gereken
önemli bir konu olduğu kanaatindeyim. Ve bizim
koyduğumuz mesafeyi hiçbir fırsatı kaçırmadan
kollayan malûm Balkan ülkelerinin sinsi çalışmaları… Yunanistan, Bulgaristan gibi küçük ülkelerin küçük plânları… Gagauzları asimle etmeye
yönelik olarak yürüttükleri örtülü ve açık faaliyetler… Onları din üzerinden vurup Yunanlaştırma
ve Bulgarlaştırma çalışmaları… Atatürk’ün bunu
görüp Cumhuriyet’in ilk yıllarında, o kadar sıkıntı
ve yokluğa rağmen Gagauz Türk’ü gençlerin bir
kısmını İstanbul’a getirip onlara Türkiye’de eğitim ve din öğrenimi imkânı vererek kilise üzerinden asimle edilmelerini önleme çalışması ve bu
sayede bugün hâlâ Balkanlar’da başı dik ve gururla “Ben Türk’üm!” diyen Gagauz kardeşlerimiz… Elbette sadece Gagauzlar değil, Balkanlarda yaşayan ve çeşitli dönemlerde Türkistan’dan
buraya göç etmiş ve Balkan Yarımadası’nı kendilerine yurt tutmuş daha nice Türk boyları da bu
asimilasyon ve soykırıma tabi tutulma tehdidi ile
karşı karşıya kalmışlar ve halen de tehdit altındalar… Evet Balkanlar, binlerce yıldır kargaşası
dinmeyen çetin bir coğrafya. Çeşitli milletlerin,
bunlara bağlı alt etnik grupların ve inançların küçük sayılabilecek bir alanda ve iç içe yaşadıkları
bu yarımadada istikrar ve huzuru sağlamak ise oldukça zor. Bu nedenle de sürekli savaşlar ve işgallerle anılan Balkan coğrafyası aynı zamanda
büyük göçlere ve katliamlara da maruz kalmış.
Balkanlar’da bu nedenle huzur ve güven, şimdiye kadar ve halen olduğu gibi dışarıdan gelen
egemen bir gücün varlığı ile sağlanmaya devam
edilmiş. Bu kimi zaman Hun Türkleri olmuş, kim
zaman Roma – Bizans olmuş, kimi zaman Osmanlı ve ardından Rusya. Şimdi de Amerika…
Ama ne yazıktır ki, söz konusu egemen güç zayıfladığı anda, kan ve vahşet Balkanlara bütün
şiddetiyle geri dönmüş.
Bu kapsamda Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki
ilk toprak kaybı olan 1699 tarihli Karlofça
Antlaşması’ndan bu yana ve halen de az da olsa
devam eden Anadolu’ya göç gerçeği, belki de insanlık tarihinin en uzun süreli ve en fazla cana
mâl olan hicreti olarak dikkat çekiyor.
20’nci yüzyılın başında ‘sadece’Balkan Savaşları’nda
1,5 milyondan fazla Osmanlı bakiyesi Türk’ün “soykırıma” tabi tutulduğu veya göç yollarında can
verdiği düşünüldüğünde konunun önemi ve boyutu çok daha iyi anlaşılıyor. Düşünün ki Balkan
Yarımadası’nda 1699 Karlofça Antlaşması ile birlikte Osmanlı Türkiye’sinin ilk toprak kaybından
Bulgaristan’dan yaşanan 1989 göçüne ve ardından
gelen Bosna Savaşı ve Kosova Kurtuluş Savaşı ile
birlikte devam eden göç hareketlerine kadar 10 milyonlarca Balkan Türk’ü Anadolu’ya hicret etmiştir… Ve üstelik bu göç, halen az da olsa devam etmektedir. Belki artık insanlar canını kurtarmak için
değil ama dilini kurtarmak için, dinini kurtarmak
için veya çoluk çocuğuna bir lokma ekmek bulabilmek için Türkiye’ye doğru gelmekteler...
Bir Gagauz anne çocuk bakıcısı olarak, Batı
Trakyalı amca rençper olarak hâlâ Türkiye’mizde
iş aramakta, memlekette kalan yavrularına ekmek
parası göndermeye çalışmaktadır... Balkanlar’dan
Anadolu’ya doğru son 319 yılda yaşanan göç hareketinin iyi incelenmesi ve bu insanlarımızın binlerce
yıllık Türk yurdu olan Balkanlar’da, asıl vatanlarında; huzur ve güven içerisinde, kendi kendilerine yetecek donanımla yaşamalarını temin edilmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye’nin sınırları
belki hukuken değil ama fiilen Edirne ve Kars’ın
ötesinde başlar…
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Gagauz Yurdu
Tarihçe Gençlik

D ö r t B i r Ya n a D a ğ ı l a n G ö k o ğ u z l a r

Metin GÖKUĞUZ

Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de
okumaya gelen Kamil Gökoğuz’un öyküsünü, ailesinin geriye kalan fertlerini
bulmayana çalışan oğlu Metin Gökoğuz
kaleme aldı
Yıl 1931, Hamdullah Suphi Tanrıöver
Türkiye’nin Romanya büyükelçisi göreviyle Bükreş’te bulunmaktadır. Sık sık
çevreyi tanımak için çıktığı gezilerde, bazı
insanların Türkçe konuşmasını dikkatini
çeker ve bu kişilere kim olduklarını sorar.
Onlar da kendilerinin Gökoğuz (Gagauz)
olduklarını ve Basarabya’da yaşadıklarını anlatır. Hamdullah Suphi Bey, hemen Basarabya bölgesine gider, oradaki
köy ve kasabaları ziyaret eder. Gördüklerinde, duyduklarında çok memnun kalır
ve Türkiye’ye döndüğünde bu durumu
Mustafa Kemal Atatürk’e anlatır.
Hamdullah Suphi Bey Gagauzların 200
-250 bin kişi olduklarını ve çalışkanlık-

larının dikkat çektiği Atatürk’e anlatır.
Bu insanların Trakya bölgesine yerleştirilmesini teklif eder.
Atatürk, Hatay meselesi nedeniyle ikiye bölünmemek gerektiğini belirtmiş ve “Hatay’ı
halledelim sonra onları Trakya’ya yerleştirelim. Ancak sen oradan öğrenci getir, onları Edirne Muallim Mektebi’ne
yerleştirelim. Öğretmen olsunlar, köylerinde ve kasabalarında eğitim versinler.

Türkiye’ye geldiklerinde kolayca adapte
olur zorluk çekmezler” demiş.
Hamdullah Suphi Tanrıöver Romanya’ya
döndükten sonra Atatürk’ün direktifi doğrultusunda çalışmalara başlar. O dönemde
Kongaz belediye başkanı olan büyük amcam Vasili Mutişor’un Kongaz’dan gönderdiği 25 öğrenci arasında küçük kardeşi
Georgi Mutişor (babam) da vardı.
1936 yılında Edirne Erkek Öğretmen
Okulu’na başlayan Georgi Mutişor’
Hamdullah Suphi Bey tarafından Kamil Gökoğuz adı verilir. 1939 yılında
İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi
ve Romanya’ya Rusların saldırmasıyla
birçok öğrenci memleketlerine geri döner. Ama babam okul müdürünün engellemesi sayesinde Romanya’ya gitmez.
Hatta o dönemde okul müdürü, okula gelen Sovyetler Birliği ve Romanya büyükelçilik yetkililerinden babamı saklar ve
“onun savaşmak için Romanya’ya kaçtığını söyler.

İki abisini Ruslara karşı verilen savaşta
kaybeden babam, ailesinin Kazakistan’a
ve akrabalarının da Sibirya’ya, Ukrayna’ya
sürüldüğünü öğrenir. Artık onun memleketinde yanına gideceği hiçbir tanıdığı
kalmamıştır.
1940 yılında okuldan mezun olan babam,
İstanbul’a gelmiş orada annemle evlenmiş sonra da Anadolu’da öğretmenlik
mesleğine başlamış. Ankara Kalecik’te
Çiftlik Köyü’nde öğretmen olarak askerliğin yapmış. Daha sonra sırasıyla Sinop Gerze’de Gürsufet köyünde, Boyabat Cuma Köyü’nde ve yine Boyabat’ta
Dumlupınar İlkokulu’nda öğretmenlik
yaptı. Bizlerin daha iyi şartlarda eğitim
alması için Ankara ve İstanbul’da görev
yapan babam, Pendik’te emekli oldu ve
buraya yerleşti.
1965 yılında İstanbul’a geldiğimizde babamla birlikte Hamdullah Suphi Bey’i ziyaret ettik. Aksaray Horhordaki konağına

ziyarete gittiğimizde kendisi çok hasta
olmasına rağmen benimle ve kardeşimle
yakında ilgilendi. Zaten bir yıl sonra da
Hamdullah Suphi Bey vefat etti.
Babam Sinop’ta görev yaparken birer
yıl arayla oturduğu evde yangın çıkmış
ve o yangında memleketine dair çok sayıda adres ve evrağı kaybetmiş ve böy-

lece tamamen yalnız kalmıştır.
1974 yılında ise yaşadığı bir tesadüf
tamamen kaderini değiştirmiş. O dönemde İstanbul’a gelen bir Romen turiste tercümanlık yapmış ve Romen turist bu dili nerden öğrendiğini sormuş.
Babam da hayat hikayesini kısaca anlatmış, Romanya’da ziraat okulunda okuduğunu, akrabalarında bir daha haber almadığını Romen turiste aktarmış.
Bu kişi Romanya’ya döndükten sonra onun
yardımları sayesinde babam Bükreş’te
veteriner olarak çalışan büyük amcamla
temasa geçmeyi başarmış ve onu ziyaret etmek için Bükreş’e gitmiş. 1977 yılında sağ kalan kardeş ve kuzenleriyle
son kez bir araya gelen babam 1989 yılında, doğduğu toprakları bir daha göremeden vefat etti.
Daha sonraki süreçte Sovyetler Birliği
dağıldı oluşan kaos ortamı, benim Romence bilemem nedeniyle uzun yıllar ak-

rabalarımla bir araya gelemedim. 2005
yılında ise en büyük amcamın oğlu Afanas, Romanya’daki akrabalarımızdan adresimi bulmuş ve beni ziyarete geldi. Ardında ben de önce Ukrayna’ya sonra da
Moldova’ya Kongaz’da aileme ait olan
yerler gittim. Oradan getirdiğim toprağı
babamın mezarına serptim.
Kongaz’dan Çadır Lunga’ya geçtim. Kuzenlerim Matrona ve Nadya ile bir araya
geldik birlikte yemekler yedik. Gökoğuzların türküsü olan Oğlan Türküsünü
orada öğrendim.
Sosyal medya üzerinden Gökoğuzlarla
temasa geçip sürgüne göderilen aile fertlerime dair bilgilere ulaşmaya çalıştım
ve hâlâ çalışmaya devam ediyorum.
Odessa’da Kiev’de Kongaz’da birinci
derecede akrabalarım olduğunu biliyorum. Saint Petersburg, Romanya ve
Kazakistan’da ulaşamadıklarım var. Babaannem Kazakistan’da vefat etmiş ve
oraya defnedilmiş. Bugün burada sizlere yazabiliyorsam bunu, şükran, minnet
ve rahmetle andığımı Hamdullah Suphi
Tanrıöver’e borçluyum. O benim için
manevi büyükbabadır. Ailemin geri kalanını bulmkata bana vereceğiniz tavsiye ve bilgilere de müteşekkir olacağımı belirtmek isterim.
Metin Gökoğuz
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Türk Dünyasından Haberler

KAZAKİSTAN’DA “KÖKBÖRÜ” SİMGELİ PARA BASILDI

Türk tarihi ve medeniyeti üzerine ülke çapında
başlattığı “Başlangıcından Günümüze Türk Medeniyeti” projesi çerçevesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, konuyla ilgili
yeni bir hamleye imza atarak “bozkurt (kökbörü)”
simgeli ulusal para bastı. Kazakistan’ın ulusal parası “tenge”ye, Türk kültürüne dair mitolojik bir öge
olan “Kökbörü” sembolünün basılması,

TÜRK CUMHURİYETLERİ’NDE SCHENGEN BENZERİ “İPEK VİZE”

Bişkek/Kabar/. Kazakistan ile
Özbekistan’ın, Avrupa ortak vizesi “Schengen”in benzeri olacak “İpek
Vize”yi (Silk Visa) şubatta uygulamaya
başlayacakları bildirildi.
Kazinform haber ajansına göre, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkan
Yardımcısı Ulugbek Kasımhodjayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Schengen
tipi vizenin Orta Asya versiyonu “İpek
Vize”yi 2019 yılı Şubat ayından itibaren
uygulamayı planladıklarını belirtti.
Uygulamanın amacının Orta Asya’ya turist çekmek ve bölgeyi popülerleştirmek
olduğunu dile getiren Kasımhodjayev,
projenin Kazakistan ve Özbekistan tarafından onaylandığını, uygulamaya Kırgızistan ve Tacikistan’ın da ilgi duyduğu-

nu, Kazakistan’ın projeye Azerbaycan ile
Türkiye’yi katmayı planladığını kaydetti.
Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi
Başkanı Dariga Nazarbayeva, bölgeye
turist çekmek amaçlı “İpek Vize”yi hayata geçirmeyi haziranda Özbekistan’a
önermişti.

YEŞİLAY TÜRK DÜNYASI’NDA ÖRGÜTLENİYOR

Alkol, Sigara, Uyuşturucu ve Teknoloji Bağımlılığı ile mücadele etmeyi
hedefleyen asırlık Yeşilay Cemiyeti,
zararlı alışkanlıklara karşı küresel
güç olma yolunda ilerliyor.
36 ülkede Türkiye’deki gibi Yeşilay Cemiyetleri kuruldu. Uluslararası Yeşilay
Federasyonu çatısı altında bir araya
gelme kararını veren “ülke Yeşilayları”,
sağlıklı nesiller yetiştirmek için işbirliği
yapmaya karar verdi.
Yeşilay tarafından; en son olarak
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Suriye ve Irak’ta işbirliği sözleşmeleri imzalandı.

Kazakistan’da bir devlet projesi olarak yürütülen “ruhani yenilenme” hamlesi ve geçtiğimiz günlerde Başkan Nazarbayev’in kaleme
aldığı Türk dünyasında geniş yankı “Ulu
Bozkırın Yedi Yönü” makalesinin etkili olduğu biliniyor. Paranın üzerinde bozkurt anlamına gelen “kökböri” yazısı ve Kazak milli
motiflerinin bulunması dikkat çekiyor.

Göktürk Kağanlığı Dönemine
Ait Anıt Bulundu
2015’de Kazılar başlamadan önce önde Araştırmalar anıtların bulundugelen bilim adamlarının da dahil olduğu
bilirkişiler, Türk yöneticilerine ait eserlerinin ve yerleşimlerin Ulan Batur’un
batısı olduğunu düşünüyorlardı. Prof.
Takaşi Osava (Takashi Osawa) tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında,
Doğu Moğolistan’da kalan bölge ile
nasıl bir güç ilişkisi olduğunu netleştiren
12 yazıt bulundu. Anıtın asıl dikkat çeken tarafı yapısal düzeni olup merkezde
büyük ihtimal bir ölünün gömüldüğü taş
bir mezar anıt ve anıtın çevresinde ise 14
adet yazılı dikilitaş bulunmaktadır. Her
bir taşta 100’den fazla tamga adı verilen
Türklere ait boy simgeleri yer almaktadır. Bu yazıtlar Moğolistan içinde bulunan en zengin yazılı bilgilerdir. Anıtın
içinde bulunan at kemikleri ve koyun
postu üzerinde yapılan karbon testleri ile
bu yapının 8. yüzyıla, Göktürk İmparatorluğuna ait olduğu tespit edilmiştir.
Takashi Osawa, yazıtlar üzerinde yaptığı çözümlemenin ardından, mezarda
gömülen kişinin Yabgu, yani Kağandan
sonra gelen en yetkili kişi, olduğunu
ortaya çıkartmıştır. Aynı zamanda bu
Yabgu’nun Tölis-Şad yani Doğunun
yöneticisi olduğu ve Tengri-Kağan döneminin Doğu Moğolistan yöneticisi
olduğunu bulmuştur.

ğu Dongoin bölgesinin şu ana
kadar yerini Çin ve Türk kaynaklarından da öğrenemediğimiz Göktürk İmparatorluğu’nun
Doğu Sancağı’nın merkezi olduğunu göstermektedir.
Bu anıtın Göktürk Kağanlığının
Doğu Sancağı’nın askeri ve politik
gücünü, ilişkilerinin yoğunluğunu
ve Moğollarla olan bağlarını ortaya çıkartması bekleniyor. Bunların
yanısıra bu anıtın inanç sistemini
anlamakta da fikirler vereceği ve
konar-göçer dünyasına bakış açısına
yardımcı olacağı beklenmektedir.
Çeviri: Erdinç Tunçbilek
Kaynak: osaka-u.ac.jp/en/index.html

Antik Türk yazılarının ve kurganlarının Moğolistan platosundaki
.yerlerini gösteren harita

Yılın en iyi TV Ödülü ile Gagauz Seide ÖMER Mükafatlandırıldı
BHS Group Atakan TAŞUR
ve Can Medya Grup Aysel
NAZIM>ın Türkiye’de 2. kez düzenlenen Kardeşlik Ödülleri gecesinde Türkiye Azerbaycan Kardeşlik Ödülleri sahiplerini buldu.
Gecede iki ülkenin Spor,Sanat,
İş Dünyasınin önde gelen isimleri bir araya geldi.
Bu önemli organizasyonun amacı; iki kardeş ülkenin enlerini bir
arada toplayarak, birlik ve beraberliğimizi tüm Dünya’ya yaymaktır. Müzik,Spor, TV, Sanat ve
İş Dünyası’nın en iyilerinin ödüllendirileceği geceye Azerbaycan’ın
ve Türkiye’nin tanınmış simaları
arasında Bengü Türk Tvde Pazar
günleri yayımlanan ‘’Azerbaycan
rüzgarı’’ programı kısa bir zaman-

da çok bakılan ve sevilenr program
olduğu için ‘’Yılın en iyi televizyon’’ ödülü ile mükafatlandırıldı.
Ödül programın yapımıcısı ve sunucusu Seide Ömere takdim edildi.
Seide Ömer Azerbaycan’nın başkenti Bakü şehrinde denizçi ailesinde doğulmuş bir Türk kızıdır.
Babası Azerbaycan
Türklerinden, annesi Gagauz
Türklerindendi.Azerbaycan Devlet Kültür ve İncesanat Universitesinin Rejissorluk fakultesinin
Film Yönetmenliğini bitiren Seide Ömer hal hazırda İstanbul
Universitesinde İletişim fakultesinin Radyo Tv Sinema bölümünde yüksek lisans öğrencidir.Aynı
zamanda folklorcudur.

GÖKOĞUZL AR
Gagauz Yurdu

Şenol ERTAN Birleşim Değirmen

BDT Ülkelerinde Büyümeye
Devam Edeceğiz

“Moldova’nın ihtiyaçlarını kısa sürede belirlemesi ve buna göre planlama yapması gerekiyor”
Değirmen sektörünün küresel ölçekte
yıllık cirosu 2,3 milyar dolar civarında.
Bu cironun yüzde 13’ünü ise Türk
şirketleri alıyor. Özellikle 1990’lı
yıllardan itibaren dünyaya açılmaya başlayan Türk değirmen üreticileri öncelikle yakın coğrafyadaki
pazarları kendilerine hedef olarak
aldılar ve bu pazarlarda büyük başarılar elde ettiler. Bunlardan biri
de Ertan Şirketler Grubu.

Özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinde yaptığı işlerle dikkat
çeken şirket, önümüzdeki dönemde de
bu bölgedeki işlerini büyütmeyi hedefliyor. 1985 yılında iş hayatına başlayan Ertan Şirketler Grubu Yönetimi
Kurulu Başkanı Dr. Şenol Ertan tarıma dayalı makine ve ekipman ürettiklerini ve üretimlerinin yüzde 75’ini
dış pazarlarda gerçekleştirdiklerini
belirtiyor.
Gaguzyurdu Gazetesi’ne önümüzdeki dönem hedeflerini anlatan Ertan,
küresel ve bölgesel pazarlarda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Son yıllarda sizin için ön plana çıkan pazarlar hangileri oldu?
Ağırlıklı olarak Rusya ve Bağımsız Devletler topluluğu ülkeleriyle
çalışıyoruz. Yine Kuzey Afrika ülkeleri ön plana çıkan diğer ülkeler
arasında. Burada büyüyen tarım
sektörü ve insanların ihtiyaçları
önemli bir talep yaratıyor.
Gelecek dönemde hangi pazarlarda
talebin artmasını bekliyorsunuz?
Yine Bağımsız Devlet Topluluğu ülkeleri ön plana çıkacak. Özellikle de
Özbekistan’ın burada parlayan bir
yıldız olacak diyebilirim. Öte yandan
Afrika’da gelişmeler dikkat çekici
ve burada ciddi bir potansiyel bulunuyor. Klasik pazarlarımızdan Orta
Doğu da ise savaş ve siyasi çalkantıların durmasıyla buradan ciddi bir
talep geleceğini tahmin ediyorum.
Küresel ekonomik kriz ticaret savaşları sizin operasyonlarınızı önümüzdeki dönemde nasıl etkileyecek?
Ekonomik kriz dünyada konektöre
bağlı olarak ticari pazarlarda söz konusudur bu konu tüm dünyada rekabet ve buna bağlı olarak pazarlarda
daralmayı da tetiklemektedir.

Moldava ve Gagauz özerk cumhuriyeti ile çalışıyor musunuz? Bu ülke
pazarını değerlendirebilir misiniz?
Moldova ve Gagavuz cumhuriyeti ile daha
önceki senelerde çalışmalarımız oldu.
Kavuşan –Kaynar Bölgesi’nde değirmen
fabrikaları kurduk. Önümüzdeki dönemde
bu bölgenin ihtiyaçları çerçevesinde yeni
yatırımların yapılmasının açık olduğunu
düşünüyoruz. Moldova’nın ihtiyaçlarını
kısa sürede belirlemesi ve planlanmasının yapılması gerekmekte devletin öncülüğünde yeni yatırımlar için finans ve kredilendirmelerin yapılması gerekmektedir.
Peki sektörle ilgili Türkiye’deki gelişmeleri değerlendirebilir misiniz?
Türkiye’de pazarda konjonktüre
bağlı olarak daralma mevcuttur. Bu
engelin açılması için yine hükümetin
öncülüğünde kullanılmayan tarım
alanlarının yeniden ekime açılması
buna bağlı ihracata dönük sanayi tesislerin kurulması ile Türkiye pazarını harekete geçirmek mümkündür.
Bu noktada yağlı tohum üretimi, ay
çiçek ve kaliteli buğday üretimi gibi
konular öne kazanacaktır.

