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Abstract. Gagauz written literature, which is an integral part of Turkic literature, like every 
literature, takes its origins from oral folk art, which inspires not only ordinary people, but also poets 
and writers who exhausted an armful of inspiration from folk songs, limericks, fairy tales, epics, 
legends and other genres. The classic of Gagauz literature, the poet and prose writer Stepan 
Kuroglo, in his poems, reflecting his love for the Gagauz people very subtly and skillfully used 
these genres, and sometimes combined them with his works, thereby giving them a new life. 
Limericks, proverbs and idioms often served as a reflection of the poet’s spirit. Stepan Kuroglo was 

a wordsmith not only in this case. He was intimately familiar with the literature of the Turkic world. 
Azerbaijani, Turkish, Tatar, Kazakh and other Turkic languages were not alien to him. During the 
literary meetings, the poet not only shared his knowledge in this area, but also managed to instill 
love to Gagauz literature. This is especially clearly expressed in the poems, that reflect some of the 
classics of Azerbaijani literature. 

Key words: Gagauz literature, poet Stepan Kuroglo, motifs in Turkic literature. 
Türk dünnääsı literaturasının ayırılmaz bir parçası sayılan gagauz yazılı literaturası nasın da 

herbiri çekeder kurulmaa sözlü halk literaturasının temelindä, ani ilhamlêêr diil salt sıradan halkı, 

ama şairleri hem yazıcıları da, angıları ruh kuvedini tamannêrlar kullanarak türküleri, manileri, 

masalları, dastannarı, legendaları hb. halk janralarını. Gagauz literaturasının klasiklerindän şair hem 

yazıcı  Stepan Kuroglo gagauz halkına sevgisini açıklarkan pek incä hem ustalıkla kullandı bu 

janraları, kimi sıra da kattı kendi yaratmalarına bu janraları, onnara vererek eni bir yaşamak  

kiyatlarında. Kuroglo diildi söz bilgici salt bu uurda. O, yakından tanışardı hem bilärdi türk 

dünnäsının da literaturasını. Azerbaycan, türk, tatar, kazah hem başka türksoylu diller diildi ona 

yabancı. Peetçi1 literatura toplantılarında hem başka erlerdä paylaşardı kendi bilgilerinnän bu uurda,

hem becerdi taşımaa gagauz literaturasına bu sevdayı.  
Stepan Kuroglu kim, ne türlü onun hizmeti gagauz halkına, nesoy iz o bıraktı gagauz 

literaturasında, gagauzologiya bilimindä? soruşuna var nasın vermää cuvap pek geniş, açıklayıcı 

bilgilärnän. Yazıcı, şair, bilgi insanı, istorik, etnoğraf, folklorcu, gagauz halkın deputatı, Gagauz 

Yerinin kurulmasında öncülerden biri Stepan Kuroglo. Onun bu alannardakı çalışmalarını birçok 

bilim insanı, araştırmacı yazdı. Biz bu bildirimizdä isteeriz taa çok yapmaa analiz onun poeziyasına, 

açıklamaa türk dünnääsının ruhunu. Biz alacez şairin bir örneeni ‘Nizaminin cuvabı’ da bu  şiir 

örneendä  inceleyecez azerbaycan literaturasından izlerini. 
Stepan Kuroglu şiir yazmaa başladı 60-ncı yıllarda. Avtorun proza kiyatlarının yanısıra var 7 

şiir kiyadı2, neredä o açıklêr  kendi duygularını vatanına, topraa, Bucaka, kaldırêr sancılı temaları (

yalancılık, dooruluk, metinnik, çokgörmäk, girginnik, ana dilinä sevda, genç sevdası hb.) kendi peet 

1 Stepan Kuroglo kendi şiir kiyatlarında ‘şiir’ lafının erinä peet kullanêr. Büünkü gündä gagauz literaturasında ‘şair, şiir’ lafları

temellendi, ama biz bu büük aydına saygı olsun deeni kullanacez bu bildirimizdä şiir erinê peet lafını, peetçi erinäysa kullanacez 
‘şair’ lafını. 
2 https://library.kdu.md/web/viewer.html?file=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE.pdf sayfa 54.  
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sıracıklarında, gösterer gagauz adeetlerini, sevdirer ana dilini hem urêr çannarı laflarnan nasın 

korumaa gagauzluumuzu da atılmama köklerimizden. Bu hem başka taa sıralanmadık temalar onun 

poeziya yaradıcılıın temelini oluşturêr. Gagauz literaturasına şair bir başka soluk da getirer:  1982 

yılında ‘Üüsek kuşlar’ adındakı kiyadında Kuroglu tanıştırêr bizleri türk dünnäsının bir dalınan, 

gagauzların en yakın dostunnan azerbaycanlılarlan hem onnarın zengin  literaturasınnan. 

‘Nizaminin cuvabı’ şiiri acaba bize ne türlü bilinmäz kapuları açacek, literatura sandıından nesoy 

baaşışlar bizä baaşlıycek. Cuvap aramaa çalışacez ‘acaba bir peet üzerindän şair ne kadar açıklayıcı 

hem geniş bilgi verebilmiş azerbaycan literaturası için’.  
Lääzım sölemää, ani Stepan Kuroglu ansızdan başlamadı getirmää gagauz literaturasına türk 

dünnääsının ruhunu. O, Moldova Yazıcılar Birliin azasıydı hem da Eski Sovetler Birliin da azasıydı. 

Burada yapılan lteratura toplantılarında onun vardı imkanı tanışmaa o vakıtlar türk dünnääsının 

poeziyasınnan, yazıcılarınnan. Onun, vardı imkanı gitmää o respublikalara bu kiyadı tiparlamadan 

önce. Bu da gösterer bize, ani onun peetleri gerçekçi, diil kiyatlardan okunup da alınan ilhamnan.  
1. ‘Üüsek kuşlar’ kiyadının 18-inci sayfasında pay alêr şiir ‘Adeetlerin mercannarı’, ani açıklêr 

bizlere nasın lääzım saymaa hem uygulamaa gagauz adeetlerini. Taa sora 19-uncu sayfadaysa 
hemen pay alêr Nizaminin cuvabı’ adında peet. Bu da gösterer, nasın şair ayırêr önemli er bu 

peet üzerinden azerbaycan literaturasına.3   
2. Peetin adına bakarsak, hemen bizi meraklandıracak bir anılmış ad çıkêr ‘Nizaminin cuvabı’. 

Nizami, kim bu aydın, neredä yaşamış, azerbaycan literaturasında nesoy payı var hem başka 

soruşlar , angısı yaradêr bir dizi soruş .Kısaca sayfanın  bitkisinde şair yazêr, ani Nizami 

Gencevi- azerbaycan şairi, yaşamış 1141-1203 yılların arasında. Demek azerbaycan 

literaturasının var derin kökleri hem zenginnii, angısı var nicä olsun gözel örnek gagauz 

literaturası için da. 
3. Peetin oluşêr  9 dörtlükten: birinci hem üçüncü, ikinci hem dördüncü sıralar kafiyelener 

(dördüncü dörtlükte bu kural korunmêr), ama her zaman sıralarda ses kuraları koorunmêr. 

Bakmayarak buna şiirin konusu kendi maanasını koruyer.  
4. İlk dörtlükte  

Bayırlar – eşil tınaz 
Biri-biri ardına. 
Göy Gölü almış Käpaz 
Taşlı auçlarına. 
 
Tırmaşêr gökä daalar, 
Ulu pelit, meşelär. 
Kayer, kayer bulutlar, 
Nicä saabakı düşlär. 
 

Şair bu iki dörtlüktä hemen sergiler bir resim, neredä  karşımıza çıkêr sıraylan bayırlar, taşlık 

erlär; dizer üüsek daaları, sık meşelerin hem bulutların kaymasınnan bu toprakların lürgärli olduunu 

ustaca bildirer. Böleliklä Azerbaycan geografiyasının biraz belirginnii belli olêr. Ama gerçek er 

adlarınnan merakımızı taa da derinleştirer şair. ‘ Göy Gölü almış Käpaz...’ adında  toponimika 

adlarını şair, bu sayfanın sonunda hemen kısacıktan açıklasa da  bu bilgilär merak uyandırêr bizä 

almaa elimizä kartayı da taa dikkat aramaa bu erleri ( Göy Göl- kasaba Kirovograd boyunda göl. 

Käpaz- Göy Göl boyu bir bayırın adı4). 
5. Bu açıklamadan sora hemen biz annêrız , ani bu erlär merak için yazılmadı, burada 

peetin adını taşıyan Nizaminin küçüklüü geçmiş ‘bu taraflarda geçmiş, Nizaminin küçüklüü’, bu 

                                                 
3 Şiir kiyatlarında taa çok ilk 10-20 sayfalarda (kiyadın büüklüüne baalı) er veriler tematika uurundan önemli şiirlerä, ani açıklêr 
şairinin ruhunu, onun yolunu literaturada.  

4 Kuroglu, Stepan (1982).   Üüsek kuşlar, Kişinev:Ştiinsa .s.19 
 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука. Образование. Культура»  

32-ая годовщина  
Комратского государственного университета 

 
 

______________________________________ 

133 

bayırlar, göllär vermişlär ilham şairä hem arkalamışlar onu kendi tabiat kuvedinnän peet yolunda  

da‘Käpaz, Göy Gölü işitmiş şairin eminini’.  
6. Gagauz literaturasına bu şiir yazılarkana o vakıtlar yabancı sayılan günduusu peet 

janraları Kuroglunun yazalından bir bilmeycä gibi girer literaturamıza. 
‘Şırıltı türkülerni, 
Durucuk duygularnı, 
Rubai düzgülerni, 
Nasaatlı çözgülerni..’ 
 
Stepan Kuroglo  gagauz şiir literaturamızda ilk kere bu janraylan okuycuyu tanıştırêr hem 

gösterer nasın Nizami nasaat vermek için peetlerindä ustaca bu janrayı kullanêr. Okuycu bunu 

görüp soruş yumaana sarılêr aklınca : Acaba bu nesoy bir janra, ne zaman yaratıldı, nasın geçti 

azerbaycan literaturasına hem nasın kendi yaratmalarında onu kullandı şair Nizami? Bu soruşlara 

cevap ararkana azerbaycan literaturasının ne kadar evvelerä dayandıını da annêrız. Burada dooru 

olacek yazmaa, ani gagauz literaturasına  Stepan Kuroglunun peetlerindän ilham alarak taa sora 

Azerbaycan üniversitetinä okumaya giden genç şairlär getireceklär rubai kadar zengin ‘ koşma, 

hoyrat, tecnis, bayatı, dudakdeymez’ gibi türk dünnääsı literaturasının janralarını. 
7. Herbir literatura ilerler, açan var onun devamcıları. Bunu da Azerbaycanı çok sevän hem 

birkaç kerä oraya gidän Kuroglu peetin devamında yazêr: 
Nizami susêr, sesi 
Hep gürül gürüldeer, 
Şairların kimisi 
 bu sesi ilerleder. 
Te Cabir Novruz baarêr 
Mamed İsmail, Fikret 
Peet incilerni aarêêr.. 
Te bir ses verdi Nüsret. 
 
Te Samira- dost uşaa 
Diveç ‘ Sensizi’ çaldı. 
Kır-bayır baştan başa 
 Zil selemciini aldı 
 
Te Alieva Naida 
Okudu bir stih mail... 
İlyas geldi burayı da, 
Makar geçmiş binnän yıl .. 

Bu şiirdän belli olêr, ani şair yazmış bu şiiri bir literatura toplantısı  şenniindä hem taa da 

sıraladıı şairların hepsini tanıyarmış. Bunca yıl geçtiktän sora bizlär da kısadan tanımaya çalışalım 

onnarı: 
 Azerbaycan klasika literaturasında yazıcı, şair Cabir Novruz Stepan Kuroglo gibi hem halk 

deputatı olmuş hem da Azerbaycan literaturasının can damarı olan ‘ Edebiyat ve incäzanaat’ 

literatura gazetasının baş redaktoru olmuş, genç yazarların elindän tutmuş, onnarın yaratmalarını bu 

gazetanın sayfalarınnan azerbaycan halkına duyurmuş. Cabir Nevruzun da temaları Kuroglunun 

temalarınnan birleşer :vatan, tabiat, halkın serbestlii için temalar yaratıcııın ilk sıralarında pay alêr.  
 Yazıcı, şair, çevirmen Mamed İsmail, Azerbaycanın klasika literaturasının içindä pay alan 

bir anılmış insan. Onun kiyatları çevirilmiş 50 dilden zeedä dilä. O, Azerbaycan hem Türkiyä 

türkçesinä çevirmiş pek çok dünnää klasiklerini.  Rumun literaturasında en önemli er tutan Mihay 

Emineskunun hem başka şairlerin peetlerini azerbaycan diline çevirmiş. Rumunıya  yazıcılar 

birliiysa 2018 yılında onun adını  NOBEL ödülünü almak için uygun görmüş. Bu şair, 



Международная научно-практическая 
конференция «Наука. Образование. Культура»  

32-ая годовщина  
Комратского государственного университета 

 
 

______________________________________ 

134 

Azerbaycanın 1988- nci yılında gerçekleşän serbestik cengindä ‘Halk Cephesi’ partiyasının 

azalarından olmuş, onun peetleri kuvet vermiş halkına bu zor dönemeçli yıllarda. Şairin  otuzdan  

çok türlü janralarda kiyadı var.  
 ‘Halk şairi’ adına uygun görülän şair Fikret Azerbaycanın anılmış incezanaat, toplum, 

kultura hem literatura dergisinin baş redaktoru olmuş. 25 kiyadından çok yaratması var. Azerbaycan 

klasikacıların arasında pay alêr. 
 Şair, çevirmen İlyas taa 1980-nci yıllarda kendini türk dünnääsına adamış bir aydın. O, çok 

yıllar  Azerbaycanın ‘Gençlik’ tipar evinin baş redaktorluunu yapmış. Onun yazalından taa çok uşak 

peetleri yazılmış, irmidän dän çok peet hem çeviri kiyatı var. 
Bu hem peettä sıralanan öbür şairlerin yaratmaları, hizmetleri azerbaycan klasika 

literaturasına hizmet etmiş, iz bırakmış. Bekim bu peeti yaradarkana Kuroglu, onnarın yoktu o 

kadar derin izleri, ama belli ani şair onnarda görmüş o yaradıcılık ilham kuvedini da bu peetindä 

tanıtmış okuycuya onnarı.  
Bu şairları sıralarkana sanki Kuroglo bilärmiş, ani gelecek evlatboyları okuyacek bu 

sıracıkları da bitirer peetini te bölä : 
Nizami ihtiyarlamaz , 
Sözünü yurêr genç can, 
Yurtunda şair ölmäz- 
Bin cannı Azerbaycan. 
Bu peetlän Stepan Kuroglo hem açer bizä Nizamidän zamandaş literaturasına kadar geniş 

kapu, tanıştırêr bizi Nizaminin devamcılarınnan hem da sanki verer nasaat, ani literatura yaşıyacek 

olarsıydı onun ilerledicileri.  
Gagauz yazılı literaturası başka halkların arasında eni genç sayılsa da 1957 yıldan büünkü 

günä kadar başardı yaratmaa türlü janlarar, büütmää 5 boy yazıcı hem şair, tiparlamaa binnärnän 

kiyat hem yaratmaa türlü literatura uurunda jurnal gazeta; okul kiyatlarını yazmaa deeni oldu öncü, 

oldu hem olêr kaynak hazırlarken radio hem televideniyada programaları, olêr temel taşı 

çıkarılarken kino gagauz dilindä. Yazıcıların herbiri çalıştı hem çalışêr bir iz bırakmaa bu 

literaturada, kaldırêr önemli temaları gagauz dilindä. Gagauz literaturasının var şindän sora 

klasikacıları. Bitki yıllardakı genç yazıcılarsa literaturaya başka bir soluk getirdilär. Onnarın  

hepsini birleştirer bir kuvet, onnar ilerledärkana kendi yolundakı yaratmalarını taa deerindän 

görerlär, ani gagauzlar türk dünnääsının bir ayırılmaz kanadı. Buna da örnek şair Stepan Kuroglo 

hem onun yaratmaları, ani genç şairlere olêr yol yıldızı tanımaa bu kankardaşların literaturasını.   
 

Bibliografiya 
1. Чеботарь, Р.А. (1993).Художественная литература /50-80-е гг.ХХ в./Очерки. Кишинев: 

Штиинца. 
2. Arnaut, Tudora (2005). Gagauz edebiyatının gelişme süreci. Turnalar Dergisi. Sayı 18. 

Nısan-Hazıran. Gazımagusa. sayfa 28-39. 
3. Güngör, Harun-Mustafa Argunşah (1993). Dünden Bugüne Gagauzlar, Ankara. 
4. Argunşah, Mustafa  (1996).‘Çağdaş Gagauz Şiiri’, Türk Dili, Türk Şiiri Özel Sayısı V,(Türkiye 

Dışı Çağdaş Türk Şiiri). Ankara: TDK Yayınları:531. 
5. Kuroglu, Stepan (1969). Bir kucak güneş, Kişinev:Ştiinsa  
6. Kuroglu, Stepan (1970).  Yollar, Kişinev:Ştiinsa  
7. Kuroglu, Stepan (1974).   Kızgın Çiyler, Kişinev:Ştiinsa  
8. Kuroglu, Stepan (1981).   Çık, çık, güneş, Kişinev:Ştiinsa  
9. Kuroglu, Stepan (1982).   Üüsek kuşlar, Kişinev:Ştiinsa  
10. Kuroglu, Stepan (1988).   Rodoslovnoye derevo, Kişinev :Ştiinsa 
11. Kuroglu, Stepan (1989).   İlkyaz türküsü, Kişinev :Ştiinsa 
12. Kuroglu, Stepan (1998).   Maanelär, Kişinev:Ştiinsa 
13. Kuroglu, Stepan (2000).  Yol yıldızı, Kişinev:Ştiinsa  



Международная научно-практическая 
конференция «Наука. Образование. Культура» 

32-ая годовщина  
Комратского государственного университета 

______________________________________ 

135 

14. Kuroglu, Stepan (2001).  Lalelär, Odesa: Mayak

İnternet kaynakları:

1. https://web.archive.org/web/20040511133918/http://www.comrat.iatp.md/gagauzia/literatur_
gagauz.htm

2. UKRAYNA_GAGAUZLARI_THE_GAGAUZ_IN_UKRAINE.pdf
3. https://library.kdu.md/web/viewer.html?file=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%

B3%D0%BB%D0%BE.pdf .sayfa 54.

https://web.archive.org/web/20040511133918/http:/www.comrat.iatp.md/gagauzia/literatur_gagauz.htm
https://web.archive.org/web/20040511133918/http:/www.comrat.iatp.md/gagauzia/literatur_gagauz.htm
file:///D:/makalelerim/UKRAYNA_GAGAUZLARI_THE_GAGAUZ_IN_UKRAINE.pdf
https://library.kdu.md/web/viewer.html?file=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE.pdf
https://library.kdu.md/web/viewer.html?file=%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%BE.pdf
https://orcid.org/0000-0002-2152-0845
mailto:cansen20@gmail.com
mailto:elifbaysal.1992@gmail.com

