Gagauz Yeri’nin 20. Bağımsızlık Yılı
Sevgili Okuyucular,
014 yılının son günlerinde Kazakistan
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü ve
Dünya Azerbaycanlılar Birlik ve Dayanışma Hemreylik Günü büyük coşkuyla kutlandı. Türk
Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak biz de bu önemli kutlamalara katkı da bulunmaya gayret ettik. Bu
kutlamalar, ses getiren etkinliklerle gerçekleşti.
Bunlara ilaveten 23 Aralık 2014 günü ise Komrat
şehrinde Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nin 20. Kuruluş
Yıldönümü kutlamaları yapıldı.
Tarih boyunca özgürlük peşinde koşan Gagauz
Türkleri’nin bağımsızlığına kavuşmasının 20. yılı
başkent Komrat’ta büyük bir coşkuyla kutlandı, ama
ne yazık ki basınımız dahil pek çoğumuzun bu kutlamalardan haberi bile olmadı.
Hepimizin bildiği gibi Gagauzlar / Gök Oğuzlar
gerek soy kütükleri ve gerekse dilleri, kültürleri, mizaçlarıyla Türk Milleti’nin, Türk Dünyası’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Özellikle son yüzyıllarda Gagauzlar da diğer
Türk toplulukları gibi vatanlarından sürülmüş, zulüm görmüş ve çok büyük kayıplar vermiş, Sovyetler
Birliği döneminde birçok Türk halkının yaşadığı felaketleri maalesef Gagauzlar da yaşamışlardır.
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Bütün baskı ve kimliklerini yok etme politikalarının yıldıramadığı Gagauzlar, her türlü zorluklara
göğüs gererek 1994 yılında bağımsızlıklarını yeniden kazanmışlardır.
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı da Prof. Dr.
Turan Yazgan’ın önderliğinde, 1991’den başlayarak Gagauz Yeri’ne ulaşmış, Gagauz Yeri Kurucu
Başkanımız Stephan Topal ve maiyetiyle sıkı bir işbirliği başlatmış ve bu bağımsızlığın elde edilişinde
çok önemli roller oynamıştır. Kutlamalar için gittiğimiz Gagauz Yeri’nde halkın Turan Yazgan’a olan
sevgi ve saygısına şahit olduk. Vefalı kardeşlerimiz
Gagauz Türkleri’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bu vesileyle, Gagauz Yeri’nin bugünkü durumuna gelmesinde emeği geçen, Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ü, Aybaba Mihail Çakır’ı, Prof. Dr.
Turan Yazgan’ı, Açlık Şehitlerini, Türkiyeli öğretmenleri ve tüm isimsiz kahramanları saygı ve rahmetle anıyor, Kuruluş Bayramını yürekten kutluyor,
Gagauz Yeri’ne sonsuz ömür diliyoruz.
Yeni yılın tüm Türk Dünyasına sağlık, huzur ve
refah getirmesi dileğiyle.
Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

…Bizim ülkemizdeki insanların müşterek vatanın adı Türkiye’dir. Bu vatanda yaşayan milletin adı da
Türk Milleti’dir. Nasıl ki, Almanya’da Alman Milleti, Fransa’da Fransız Milleti, İtalya’da İtalyan Milleti
yaşıyorsa Türkiye’de de Türk Milleti yaşıyor.
Kendilerinin ki ne kadar doğruysa bizimki de o kadar doğru değil midir?
O halde hangi insan hakkı, hangi demokratikleşme?
Kendi ülkelerinde “azınlık” denen gruplardan Türkiye’deki kadar hakka sahip insan var mıdır?
Türkiye’de Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, memur, müdür, gökdelen sahibi, banka,
fabrika sahibi olma hakkım yok diyen, diliyle; evinde, çarşıda, pazarda konuşamayan, dilediği gibi örf ve
âdetini yaşayamayan bir tek vatandaş var mıdır?
ABD’de siyah derililer için, Martin Luther King’e “bir eyalette toplanın” “idareyi ele geçirin” tavsiyesi çok yapılmıştı.
Martin Luther King bu tavsiyeyi yapanlara şu cevabı vermişti:
“Bir değil, birkaç eyalette % 90 çoğunluk elde ederek müstakil devlet sahibi olabiliriz. Ama ertesi gün
etrafımızı gümrük duvarlarıyla çevirirler.
Bugün Teksas’ta doymuyorsak, Şikago’ya gidiyoruz, orada doymuyorsak Vaşhington’a gidiyoruz, orada doymuyorsak Boston’a gidiyoruz.
O zaman ne yapacağız?
Dış dünya ile de ilişiğimiz kesilir, şimdi Amerika’nın düşmanları o zaman bizim yüzümüze bile bakmazlar!”
Bu örnek, Türkiye için de geçerlidir!
Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 12 Ağustos 2009
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