
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz ay Gagavuz Türkle-
rinin lideri, Gagavuzeli Özerk Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Cumhurbaşkanı Stepan Topal vefat etti. 
1987 yılında kurduğu “Gagavuz Halkı” adlı örgüt 
tarafından 12 Kasım 1990 yılında Gagavuz Millet 
Meclisi’ni oluşturmuş ve düzenlenen ilk demokra-
tik seçimde Gagavuz halkının ilk cumhurbaşkanı 
seçilmişti.

1930’lu yıllarda Atatürk’ün talimatı ve o za-
manki Romanya Büyükelçimiz Hamdullah Suphi 
Tanrıöver’in üstün gayretleriyle birçok Gagavuz 
köyü ve kasabasında Türkçe ders veren okullar 
eğitime geçti. Bu okullarda Türkiye’den getirtilen 
ders kitapları okutuldu. Ve yine bu dönem de bir-
çok Gagavuz Türkü genç, orta ve yüksek eğitim ol-
mak üzere Türkiye’ye getirtildi. İşte geçtiğimiz ay 
yitirdiğimiz Gagavuzeli’nin ilk ve tek Cumhurbaş-
kanı olan Stepan Topal da Türkiye’de eğitim gören 
ilk kuşak Gagavuz öğretmenlerce yetiştirilmişti.

Atatürk’ün öğretmenlerinin yetiştirdiği genç-
lerin uzun süre Türkiye’yi de ayakta tuttuğunu 
hiçbir zaman unutmamalıyız. Atatürk’ün vefatın-
dan itibaren emperyalistler ve onların maşaları 

tarafından milli değerlerimize karşı gitgide dozu 
artan bir savaş başlatılmış ve bu savaşta ne yazık 
ki başarılı olmuşlardır. Günümüzde öğretmeni-
mizi, yeniden Atatürk devrinin yüksek şuurlu öğ-
retmenleri haline getirmeye mecburuz. Ancak bu 
yolla dürüst, temiz, yüksek maneviyatlı, ülkesine 
ve değerlerine sahip çıkabilen gençler ve aydınlar 
yetiştirebilir; halkımızı, şeyhlerin ve şıhların ağın-
dan kurtararak Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yol-
da ilerleyebiliriz.

Hiçbir zaman unutmamalıyız ki, öğretmenleri-
mizin yetiştirdiği gençler hangi geleceğe koşuyor-
sa Türk milleti o geleceğe kavuşacaktır…
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Türklerin iki ulu başbuğu vardır:
Biri Bilge Kağan, diğeri Atatürk...
Tarihte yalnız iki başbuğumuz, kurdukları devlete Türk adını vermiştir. Yalnız bu iki başbuğu-

muzdur ki, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmanın yok olmak 
manasına geldiğini her sözüyle taşlara işlemiş ve beynimize kadar kazınacak şekilde, en sert ifadelerle 
bize duyurmuşlardır.

Gene yalnız bu iki başbuğumuzdur ki, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş, yani sosyal devlet 
anlayışına sahip Türk devlet felsefesine sadık kalarak devlet kurmuşlardır.

Atatürk’ün bu anlayışıdır ki, parasız yatılı eğitim sistemini Türkiye’de ihdas etmiş ve parası olan 
çocuklarla eşit imkânlara kavuşturarak, beyinlerimizin yarışma imkânı bulmasına yardımcı olmuştur.

Ne yazık ki başbuğlarımızın bu emirlerine Türk münevverleri Bilge Kağan zamanında Çin’e mey-
lederek nasıl ihanet etmişlerse, daha sonraki devirlerde zaman zaman Fars’a, zaman zaman Arap’a, 
bugün de Amerika’ya veya Batı’ya meylederek, aynı ihaneti aynı şiddetle işlemeye devam etmektedirler.

Bu suçlu Türk münevverlerini yeni yetişen gençliğimiz, elbette ve mutlaka yola getirecektir.
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