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Bilgehan Atsız GÖKDAĞ
Türkiye’de son y ıllarda Türk Dün
yasına karşı büyük b ir ilginin olduğu
görülm ektedir.
Bu ilginin temelinde
hiç şüphesiz T ürk D ünyasında m eyda
n a gelen hızlı değişim ve b u n a bağlı
olarak esaretten k u rtu lm a düşüncesi
yatm aktadır. D aha düne k a d a r Türk
D ünyasına yönelm enin b ir tabu oldu
ğu ülkemizde, bugün b u tabuların yı
kılm asıyla birlikte, gecikmiş b ir h as
re t ve m uhabbetin arzu ları doğrultu
sunda, hem en hem en toplum un her
kesim inin bu sahaya ilgi duyduğu göz
lenm ektedir. Ancak .Türkiye bu ilgiye
cevap verecek hazırlıkta olmadığı için,
yeterli bilgileri bulabileceğim iz eser
lerin sayısı da çok azdır. Bundan dola
yı Türk Dünyası ile ilgili ortaya çıkan
tavrın, hissiliği ağ ır basan yorum lar
dan pek fazla öteye gitm ediği b ir ger
çektir. Bizim burad a tan ıtm ay a çalışa
cağım ız eser ise, bu sah ad a büyük bir
boşluğu dolduracak m ahiyette olup,
bundan sonra yapılacak çalışm alara
da örnek teşkil edecektir.
Eser, Gagauz T ürkleri h akkında ge
nel bilgiler ve eserin hazırlanış gayesini
an latan önsöz kısm ından sonra, başlı
ca üç bölüm den oluşm uştur. G agauz
lar başlığını taşıyan I. bölümde, Ga-
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g au zlar’ın yaşadığı yerler, m enşe’i, ta
rihi, dili ve Gagauz adı üzerine gibi
konular hakkında doyurucu bilgiler ve
rilm iştir. Bu bolümde, özellikle Gagauzlar’m m enşei ile ilgili bu zam ana k a
d ar yapılan çalışm aların ışığı altında,
G agaüzlar’m Peçenek, Uz ve Kumanlar'la A nadolu Selçuklu T ürkleri’nden
m eydana gelmiş, onların sentezi olan
bir Türk topluluğu olduğu açıklanm ış
tır. G agauz adı hakkında yapılan izah
la r sıralanm akla yetinilm iştir. Gagauzla r’ın tarihi, VII. yüzyıl ortalarında
T ürkler arasında başlayan göç h areket
lerinden itibaren ele alınıp, zam anı
m ıza k a d a r getirilm iştir. G agauz Türkçesi’nin m erhalelerle birlikte başlıca
«Gagauzlar’m dili» alt başlığında anla
tılm ıştır.
G agauz T ürkleri’nin
folkloruna
ayrılan II. bölümde, «doğum, nişan düğün, ölüm, kurban, giyim - kuşam,
musikî, takvim, resim - damga, G aga
uz inanışlarında yaşayan olağanüstü
v arlıklar (cadı, peri, taun, dev (Tepe
göz), obur, tılsım, albastı); tabiatla il
gili halk inanışlalrı
(gök, güneş, ay.
yıldız .gökgürültüsü, yağm ur, rüzgar,
ateş, yer); G agauzlar’ın diğer inanış
ları (halk arasında yaşayan inanm a
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lar vebatıl inançlar) ile ilgili bilgiler
verilerek, Gagauz Türk kültürünün en
önemli bölümü gözler önüne serilmiş,
Anadolu ve diğer Türk bölgelerinde
oluşan folklorla mukayesesinin yapıla
bilmesine imkân sağlanmıştır.
Gagauz halk edebiyatı III. bölüm
de ele alınmış olup, bu bölüm kitabın
en hacimli kısmıdır, (s. 52-355). Asır
lardır yazılı bir edebiyat oluşturamayan Gagauz Türkleri, duygu ve düşün
celerini sözlü edebiyata aksettirmişler
ve çok zengin bir halk edebiyatı mey
dana getirmişlerdir. Masallar, türkü
ler, maniler, bilmeceler, atasözleri, de
yimler, tekerlemeler, ninniler, fıkralar
v.s. nesilden nesile aktarılarak, zama
nımızda da aynı canlılık ve zenginlik
le korunmuştur. «Halk edebiyatı» alt
başlığı içinde Gagauz halk edebiyatı
hakkında kısa fakat öz açıklamalar ya
pılmış, Türk Dünyasında coğrafya
farklılıklarına rağmen; duyma, düşün
me ve bunları ifade etmede belirgin
bir beraberliğin varlığına, işaret edil
miştir. Daha sonra halk edebiyatı me
tinleri olarak atasözleri ve deyimler,
bilmeceler, türküler, maniler, çocuk
şiirleri, tekerlemeler, ninniler ve oyun
lar, masallar, fıkralar ve kıssalar, Nas
rettin Hoca fıkraları Gagauz Türkçesi’
nin hususiyetleri korunarak verilmiştir.
Söz konusu metinler daha önce yayın
lanmış kitaplardan alınmış olup, hangi
kitaptan alındığı sayfa numaralarıyla
birlikte gösterilmiştir. Metinlerde görü
len bazı fonetik farklılıklar, metinlerin
Gagauz Türkçesi’nin çeşitli ağızların
dan alınmış olmasıyla izah edilebilir
Metinlerin daha kolay anlaşılabil
mesi için kitabın sonunda bir küçük
sözlük kısmı yer almakta olup, ayrıca
indeks ve çok zengin bir bibliyografya
bulunmaktadır. Gagauz hayatını çeşitli
yönleriyle aksettiren resimlerden son
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ra Gagauzlar’m yaşadığı yerleri göste
ren harita ile eser son bulmaktadır.
Eser hakkında sonuç olarak şunla
rı söyleyebiliriz : «Gagauz Türkleri»
adlı kitap, Türkiye’de yapılan çalışma
lar arasında, bir Türk boyunu ilk defa
monografik bir çerçevede ele aldığı
için ,daha sonra yapılacak Türk Dün
yasına yönelik araştırmalara metod
açısından rehberlik edecektir, ihtiva
ettiği zengin halk edebiyatı metinleri
nin dil özellikleri bozulmadan verilmiş
olması, halk edebiyatı ve dil araştırıcı
ları için hazine değerindedir. Eser bi'.güne kadar oluşan yaygın kanaatlerin
ortadan kalkmasına da yardımcı ola
caktır. Bu vesile ile bir örneğe temas
etmek yerinde olacaktır : Kültür Ba
kanlığı Yayınları arasında aynı seri
den çıkan «Gagauz Türkçesi’niıı Söz
lüğü»1 adlı eserin önsözünde, çeviren
ler, Gagauz hakkında şunları yazmak
tadırlar. «Gagauzlar Orta Asya’ya ya
yılan Islâmiyeti kabul etmemek için
ana yurdu terk ederek Rusya üzerin
den Bulgaristan’a kadar gelmiş ve bu
rada Bizanslılar’ın zorla Hristiyanlaştırmak için yaptıkları baskılara dayanamadıklarmdan bugünkü Moldovya'
ya çekilmişlerdir. Bunların adı aslında
Gagauz değildir. Kendilerinin ifâdesi
ne göre «Hak Oğuz» ya da «Gök Oğuz»
olmalıdır...» Bu tür yanlış bilgiler, söz
konusu eser vasıtasıyla yok olup gide
cektir. Gagauz Türkleri ile ilgili derli
toplu bir eseri bizlere kazandıran ho
calarım Doç. Dr. Harun Güngör ve
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Argunşah’ı kut
larken, diğer Türk boylarıyla ilgili bu
tür eserlerin de bir an önce yayınlan
masını özlemle beklemekteyiz.
1 Gagauz Türkçesi’nin Sözlüğü, Akta
ranlar : Abdulmecit Doğru, İsmail
Kaynak, Kültür Bakanlığı Yayınları
Ankara 1991, s. V.
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