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Bugün Moldova Cumhuriyeti’nin güneyindeki Bucak bölgesinde yaşayan 
Gagauzlar’ın toplam nüfusu 1989 yılında yapılan nüfus sayımına göre 153.458’dir. 
Bu rakam eski Sovyetler Birliği içerisinde yaşayan Gagauzların %78’ini meydana 
getirmektedir. Bu oran 1979 nüfus sayımında % 79.6 iken 1989 sayımında % 1.6 
oranında düşüş göstermiştir (Topuzlu 1990). 

Tarihî toprakların bugünkü Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Ukrayna sınırları 
içinde yerleşik durumda bulunan Gagauzlar Ortodoks – Hristiyan, Türkçe konuşan 
300.000 kişilik etnik bir azınlıktır. 1989’da en son yapılan SSCB nüfus sayımına 
göre Moldova’da toplam nüfusun % 3.5’ini oluşturan 153.000 Gagauz ülkenin 
güneyinde yoğun olarak yaşamaktadır ve ayrıca Moldova’dan ayrılan Güney 
Besarabya’da oturan 36.000 Gagauz da Ukrayna’da yaşamaktadır. Moldova 
Cumhuriyeti İstatistik Müsteşarlığın 31 Mart 1997, 12-01-14 numaralı belgeye göre 
Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde nüfus dağılımı aşağıdaki gibidir: 

 

Dolay Kent Köy Toplam 

Comrat 25.6 47.9 73.55 

Ciadîr-Lunga 23.8 40.5 64.25 

Vulcaneşti 17.9 8.9 26.80 

Toplam 67.3 97.3 164.60 

Aralık 1994’ten itibaren özerk olan Gagauz Yeri’nde ve onun sınırına yakın olan 
ancak referandumda özerk bölgeye katılmayı reddeden köylerde yaşamaktadır 
(Menz 1999: 91-99) 

Moldova’dan sonra Gagauz nüfusunun en kalabalık olarak bulunduğu ülke 
Uktayna’dır. Ukrayna, Odessa ve Zaporojıye bölgelerinde yaşamaktadırlar. 
Bunlardan başka, Kuzey Osetya’da ve Kabardin-Balkarda 6 köy, Romanya’da 5 
köy, Eski Yügoslavya’da 3 köy ve Yünanistan’da 6 Gagauz köyü vardır (Kuroglu 
1992: 45). Bugünkü Yunanistan coğrafyasında Türkçe konuşan Hristiyanları başlıca 
3 grupta ele almak mümkündür: 

1. Karamanlılar veya Anadolu kökenli Türk Hristiyanlar, 
2. Türkçeyi 2’ci bir dil olarak yaşatan İstanbul’dan Atina’ya göç etmiş 
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3.    Gagauzlar. 
Bu gruplardan en küçüğü, ve büyük ölçüde asimilasyona maruz kalmış 

Yunanistan Gagauzları’dır. Yunanlılar onlara Gagauzi demektedirler. Soyadları 
çoğunlukla Türkçe’dir. Batı Trakya’nın Dedeağaç-Kumçiftlik (Orestiada) 
bölgesinde yaşamaktadırlar. Yunanistan Gagauzlarıyla ilgili olarak: Moldova, 
Türkiye, Hollanda ve Azerbaycan bazı Türkolog ve araştırmacıların kayıtları 
mevcuttur. Öncelikle bu görüşler üzerinde durmakta yarar vardır: 

1. Ukrayna doğumlu Moldova Gagauzlar’dan şair-yazar- Doç. Dr. Stepan 
Kuroglu, 1991 yılında Kayseri Erciyes Üniversitesin’de düzenlenen 
“Türk Dünyası Kurultayı”na ve bir yıl sonra İstanbul’da Marmara 
Üniversitesi’nde düzenlenen “Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri 
Sempozyumu”na sunduğu iki ayrı bildirisinde bu konuya da temas 
ederek Yunanistan’da 6 Gagauz köyünden bahsetmiştir. 

2. Azerbaycanlı araştırmacı Doç.Dr. Güllü Yoloğlu, Bakü’de yayınlanan 
“Qagouzlar” adlı kitabında Yunanistan’daki Gagauz varlığı da 
belirtmiştir. 

3. Türkiye’de Prof. Dr. Harun Güngör ve Prof. Dr. Mustafa Argunşah da 
“Gagauzlar” adlı kitaplarında bu bilgiyi teyit etmektedirler. Gazeteci 
Yakub Aydil “Hristiyan Türklerin Kısa Tarihi” adlı kitabında 
Yunanistan’da Hacimustafa köyü Gagauzların Ortodoks kilisenin 
fotoğrafını yayınlamıştır. 

4. Hollandalı gazeteci Jacqueline De Gier, bizzat Batı Trakya’da 
araştırmalar yaparak hazırladığı ve “Elsevier” dergisinde yayınladığı 
“Bir Etnik Cehennem” başlıklı yazısında Yunanistan’daki (Batı 
Trakya’daki) Gagauzlar üzerinde de durmaktadır. Bu çalışmanın bir 
parçası şöyle: Yünanistan’da güya yalnızca bir dinsel ayırma hattı 
olduğuna ilişkin öğretiye ters düşenler, örneğin Gagauzlar gibi, hesaba 
katılmak istenmemektedir. Gagauzlar Ege garnizon kenti olan 
Dedeağaç etrafında yaşayan Hristiyan Türkleridir. Kendileri Türkçe 
konuşmakta, Türk televizyonu bakmakta, ancak Yunan kilisesine 
gitmektedirler. 

5. Ortodoks ekseni çizgisinde olmakla birlikte 1996 yılında Yunanistan’da 
Orestiada ve 1997 yılında da Moldova Kişinev başkentte iki ülkedeki 
Gagauzların bir araya geldiklerini, Yunanistan’da “Gagauzos” 
topluluğu bulunduğunu ve Yannis Papadopolos’un bu cemiyetin 
başkanı seçilmiştir (Sağlam, 1999: 165-166). 

Eckmann, Karamanlıların menşeleri ile ilgili soruların hâlâ cevaplanmış 
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olmadığını belirtmiştir. Ona göre; XIV. yüzyılda Karaman Beyliğinin hakimiyeti 
altına girmelerinden sonra, dışarıda yaşayanlar da dahil olmak üzere bütün 
Hıristiyan Türkler Karamanlı adını aldılar. Ama bizzat Karamanlıların kendileri bu 
adı kullanmamaktaydı. Adları Karaman kitaplarında genellikle “Anadolu 
Hristiynları”, “Anadolu Ortodoks Hristiyanları”, “Yunan dilini bilmeyen Anadolu 
Hristiyanları” veya sadece “Anadolu” vb. olarak geçmekte ve bunların konuştuğu 
dil “Türkçe”, “sade Türkçe”, “berrak Türkçe”, “Türk dili”, “ortak Türk dili”, 
“düzgün Türk dili”, vb. olarak adlandırılmaktaydı (Eckmann 1964: 21). 

Eckmann’a göre; Karamanlı adı Anadolu’nun Türkçe konuşan Ortodoks 
Hristiyanlarına verilen bir ad olup ilk defa 1553–1555 yıllarında İstanbul ve 
Anadolu’da seyahat eden Hans Dernschwam’ın seyahatnamesinde Caramanos 
(=accusativus) şeklinde geçmektedir. Bazı Karamanlı yerleşim yerlerine Suriye’de, 
Balkanlar’da, Besarabya’da, hatta Kırım’da tesadüf edilmekle beraber, 
Karamanlıların büyük çoğunluğu, Türk–Yunan ahali mübadelesine kadar, 
Anadolu’nun takriben Trabzon–Fırat–Toros–Silifke hattından batıya düşen 
kısmında, özellikle Kayseri, Nevşehir, Niğde, Konya bölgesinde, Karadeniz’in sahil 
mıntıkasında, İstanbul’da ve başka yerlerde dağınık olarak oturmaktaydı. Eckmann 
da Karamanlıların kökeni hakkında iki görüş olduğunu belirtmiştir: 1. Karamanlılar 
Türkleşmiş Rumlardır; 2. Selçuklular zamanında Bizanslılarla olan sıkı 
münasebetler neticesinde bir kısmının Hristiyanlığı kabul etmiş olduğu Türklerdir 
(Eckmann 1950: 165). 

1923’e kadar Nevşehir’de oldukça kalabalık bir Hıristiyan topluluk 
yaşamaktaydı. Buradaki Gregoryan, Protestan ve az sayıdaki Katolik Ermeniden 
başka büyük bir cemaat teşkil eden Ortodoks Rumların ana dilleri Türkçe olup, 
bunlar Rumca dediğimiz Grek dilini bilmemekteydiler. Rum (Grek) harfleriyle 
Türkçe olarak basılmış bir Nevşehir Salnâmesi (Yıllık) Ortodokslar için ve onlar 
tarafından yazılmıştır (Eyice 1977: 80). Rum harfleriyle Türkçe olan bu Nevşehir 
Yıllığı birkaç bakımdan dikkate değer bulunmaktadır. İçindeki Türkçenin Grek 
harfleriyle yazılışında kullanılan transkripsiyon sistemi bakımından olan 
özelliklerinin tespitini uzmanlarına bırakacak olursak, bu küçük kitap bir kere 
Nevşehir hakkında şimdiki halde en eski monografya olmaktadır. Bu Yıllıkta 
Nevşehir’in tarihçesi hakkında faydalı olabilecek az da olsa mahalleleri ile ilgili 
bilgiler, su yollarının bir kısmının yapılışı, buradaki Hıristiyan yapıları ve bunların 
ne vakit yapıldıklarına dair, Nevşehir monografyasına faydalı olacak notlar, bilgiler 
içermektedir. Nihayet Mavrides adlı yazarın 1897’de Navşehir’e yakın Göre 
kasabasında rastlayarak kopyalarını aldığı eski Grekçe kitabeler de arkeolog ve 
epigrafyacılar için ipucu veren notlardır. Fakat Yıllıkta Nevşehir yalnız bir 
Hıristiyan kasabasıymış gibi gösterilmek istenmiş, buradaki Türklerden, Türkçe 
eserlerden hemen hemen hiç bahsedilmemiştir. Yıllığın 
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düzenlenmesinde kullanılan usul, ana dilleri Türkçe olan ve hatta oralı şair 
Klimentidis’in şiirlerinden anlaşıldığına göre duyguları iyice Türk olan bu insanlara, 
Rum oldukları hissini vermeye çalışmaktadır. Bilhassa son makalede bu durum 
kuvvetle açığa çıkmaktadır. Bu Hıristiyanları Türkçeden uzaklaştırarak Grekçeyi 
benimsetmek için yüzyıllardır sürdürülen politikanın belirtileri bu sayfalarda görülür 
(Eyice 1977: 96). 

Eckmann’ın belirttiğine göre; Karaman cemaati, İstanbul’daki Rum Ortodoks 
Patrikhanesinin buyruğuna girmişti. Müslüman Türkler onlarla ilgilenmediler. 
Karaman edebiyatının müstakil bir edebiyat olmadığı, ürünlerin çoğunlukla 
Yunanca eserlerden tercümeler ve derlemeler olduğu ve dünyevî sanatın hemen 
hemen hiç rastlanmadığı bu eserlerde dinî ve ahlakî konuların ağır bastığı 
görülmektedir. 18. yüzyılda yazılan bütün eserler dinî edebiyata aittir. Mütercimler 
ve derleyenler büyük bir gayretle okuyucunun eline Türkçe yazılmış soru-cevap 
şeklinde dinî bilgiler, dua metinleri, ilâhiler, mezamirler, azizlerin ve şehitlerin 
biyografilerini, vaaz koleksiyonlarını, mukaddes şehirlere ve ünlü manastırlara ait 
rehberleri vb. vermeye çalışmışlardır. Bu seri Hristiyan dininin bir el kılavuzu olan ‘A 
pguthisma tas ahristianikas pisteos. Keulzare imane Mesechi’ (Mesih dininin gül 
bahçesi) adlı eserle başlamıştır. Kitap 1718’de muhtemelen İstanbul’da basılmıştır 
(sonraki baskıları 1743’te Amsterdam’da, 1803 ve 1883’te İstanbul’da). Eserin elde 
mevcut bulunan Eski Türkçe tercümelerini bir araya getirerek derleyen muhtemelen 
Naupaktos ve Arta metropolu başpiskoposu Neophytos Mauromates (1656-
1740)’dır. Kitabın giriş bölümünde yer alan Karaman diline âit ilgi çekici 
açıklamalar şöyledir: “Toplumumuzun başlangıçta sahip olduğu fakat şimdi Allah’ın 
inayetiyle kaybettiği sayısız zenginliklerin içinde en önemlisi Yunan lehçesi idi. Bu 
bilgi Avrupa’da kısmen, Asya’da ise tamamen kaybolmuştur. Bu sebeple Asya’da 
yaşayan Hristiyanlar, yalnız bilgiyi değil, kendi ananevî dillerini de unutarak böyle 
bir barbarlığa düşmüşlerdir. Onun yerine Yunanca alfabe ile yazdıkları Türk dilini 
kullanıyorlar; o dili okuyor ve anlamını kavrıyorlar. Buna karşı Yunanca 
okuduklarında yalnızca anlamını anlamamakla kalmıyorlar, okumada da güçlük 
çekiyorlar. Bunun tabiî sonucu olarak da manevî ilerleme açısından yararlı pek çok 
bilgiden mahrum kalıyorlar” (Eckmann 1964: 23-24). 

Ciachir, Gagauzların, Osmanlı alfabesini öğrenmediklerini ve Osmanlı yazılı 
edebiyatını okumadıklarını ifade etmektedir (Ciachir 1934: 6). Çeşitli kaynaklarda 
da Gagauzların Osmanlı döneminde ve ondan sonra, uzun zaman Grek alfabesi ile 
yazılmış Türkçe (Karamanlıca) kitapları kullandıkları, Karamanlıca kitapların hem 
Besarabyalı Gagauzlar arasında hem de Bulgaristan’da yaşayan Gagauzlar arasında 
kullanıldığı tespit edilmiştir (Mollova 1979-1980: 220; Nayır 1936: 82; Manof 
1939: 106-111; Zajaczkowski 1965: 994). 
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Gagauz Türkçesinin türkülerinde epik şiirleri de hatırlamak yerinde olacaktır. Bu 
şiirlerin dinsel konuları vardır. Meselâ, Kutsal Lazar üstüne türkü. Gene de bunlar 
Gagauz folklorunda pek önemli bir rol oynamamaktadırlar. Bu türkülerin yayılma 
kaynağı Karamanlıların din kitaplarıdır. Gagauzlar bu kitaplardan İbrahim 
tarafından kurban adanan Isak, Meryem Ana ve kutsal kişiler ve vaftiz gibi dini 
konulu şiirler öğrenmişlerdir. Bu dini konulu türküler şimdi unutulmaya başlamıştır 
(Zajaczkowski 1976: 237). 

1902 yılının yaz aylarında Balkan Yarımadasında Rus etnografı V. A. 
Moşkov’un araştırmaları Türk kökenlilerle ilgilidir. Moşkov’un yiyecek 
pazarında karşılaştığı tüccarların çoğu Karamanlıdır. Ancak Türkçe konuşabildiği 
bu Karamalıların tüm akrabalarının Nevşehir’de olduğunu öğrenir. Moşkov, aynı 
zamanda    bu    araştırmaları İstanbul’da    da    sürdürmüştür.    İstanbul 
Karamanlılarının dili ona göre buradaki Osmanlıca’dan farklı olmamakla beraber 
küçük ayrılıklar hissedilmekteydi. Kendisiyle konuştuklarında adetlerinden de 
bahseden Karamanlılar Paskalya Bayramına ‘Paska’ ve Oomina haftasına ‘Toma 
hafta’ demektedirler. Memleketlerinde şarkılarıyla yıl başını kutlamakta, Hz. İsa’nın 
doğum bayramına ‘Küçük Paskelya’ demekte, Paskalyada ‘Hristos anesti’ diyerek 
öpüşmeden Yunanca bayramlaşmakta, fakat geline de, Gagauzlar gibi ‘Alduaklı’ 
demektedirler. 

Moşkov’un eserinde, Anadolu’nun Türkçe konuşan Hristiyanları hakkında daha 
başka bilgiler de bulmaktayız: 

Anadoli gazetesinin matbaası İstanbul’un (Tahtakale Damburadji, 188) bir dar ve eğri 
sokağında bulunuyordu ve Karamanlı edebiyatı hakkında herhangi bir haber almak 
için orasını mutlaka ziyaret etmek istiyordum. Genç redaktörle sadece Türkçede 
konuşuyorduk, çünkü ana dilinden ve Yunanca’dan başka dil bilmiyordu. 
“Halkımızda neyi ilginç buluyorsunuz?” diye sordu. Ben, “Biz de Yunanlılardanız” 
dedim. Onların esas Yunan olduklarına dair tartışmaya girmedim, fakat dedim ki, 
“İlginç tarafınız Yunanca yerine Türkçe konuşmanız”. 
“Bunda neyi ilginç buluyorsunuz?” 
“İşte bunu, neden sizin halkınızın ana dilini unuttuğunu ve Türkçe konuşmaya 
başladığını ne siz, ne ben ne de başkaları açıklayabilir. Bunun ne zaman olduğunu da 
kimse söyleyemiyor. Fakat, kimsenin bilmediği her şey bilim için ilginçtir” (Moşkov 
1904: 421 – 424). 

İç Anadolu olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde yaşayan Ortodoks halkın 
Rum diline yabancı oldukları, Türkçe konuştukları bilinirdi. Bunlar için çeşitli 
konularda değişik yerlerde hatta dış ülkelerde kitaplar basılmış. İstanbul’da bir 
Anatoli (=Anadolu) adıyla gazete yayımlanmıştır (Eyice 1977: 81-82), 

Bu durumda çoğu Yunanca, Rumca kaynaklarda Türkçe konuşan   Rumlar 
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olarak nitelenen bu halkın Rum Ortodoks Kilisesine bağlı olmalarından dolayı böyle 
bir adlandırmaya gidildiği bunların aslında Karamanlı Türkler olduğu ve bir 
kısmının da Keykavus zamanında Moldovaʹya göç ettikleri, dolayısıyla 
Gagauzların arasında bugün Karamanlı Türklerin de olduğu düşünülmektedir. 

XIX. yüzyılın ortasından itibaren Gagauzlar ayrı bir halk olarak belirtilmenin 
yanı sıra resmi belgelerde Bulgar olarak geçmekle beraber XIX. yüzyılın sonunda 
Rus etnografı V.A. Moşkov, 1897 yılındaki nüfus sayımı öncesinde, Gagauzların 
Bulgarlardan ayrı olarak sayılmaları gerektiği konusunu gündeme getirmiştir 
(Moşkov 1900: 1). 

Kuzey Bulgaristan’da Varna, Provadi, Tutrakan, Silistre; batıda Kavarna, 
Dobruca istikametinde ve Tuna havzasında yaşamaktadırlar (Tecemen: 1991:14). 
Güney Bulgaristan’da Yambol ve Kavaklı (Topolovgrad) çevresinde 
yaşamaktadırlar (Zajaczkowski 1965: 993). 

Varna civarındaki Gagauzların yoğunlukla yaşadıkları köylerde ve ne yazık ki 
Bulgaristan’daki Gagauzlar neredeyse tamamen asimile olmuşlar, kendilerini 
tamamen Bulgar kabul ediyorlar (Oflaz 1999: 34) 

Gagauzların Hristiyan olmaları, Gagauz Türk diyalekti edebî Türk dilinin 
tesirinden koruyup kendi iptidai saflığını muhafaza etmeyi mümkün kılarken, bu 
durum diğer taraftan Gagauz Türkçesine Slav, Romen ve Yunan dillerinden 
kelimelerin girmesine sebep olmuştur (Drimba 1975: 229; Kowalski 1933: 22). 

Gagauzlar, Bizans idaresi altında yaşadıkları zaman Rumca, Bulgar idaresi 
altında yaşadıkları zaman Bulgarca, Romen idaresi altında yaşadıkları zaman 
Romence, Besarabya’nın Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra da Rusça 
öğrenmek zorunda kalmışlardır. Gagauzlar, Osmanlılarla kültürel ilişki kurmamış, 
Osmanlı alfabesini öğrenmemiş ve Osmanlı yazılı edebiyatını okumamışlardır 
(Ciachir 1934: 6). Osmanlı döneminde ve ondan sonra, uzun zaman Grek alfabesi ile 
yazılmış Türkçe (Karamanlıca) kitapları kullanmışlar ve okumuşlar. Karamanlıca 
kitapların hem Besarabyalı Gagauzlar arasında hem de Bulgaristan’da yaşayan 
Gagauzlar arasında kullanıldığını tespit edilmiştir (Mollova, Eckmann 1979-1980: 8-
9; Nayır 1936: 82; Zajaczkowski 1965: 994). 

Etnolinguistik süreçlerin ve onların en önemli kısımları olan iki dillilik 
(bilinguistik) ve çok dillilik, çağdaş toplumsal süreçlerin gelişmesinin tarih, teori ve 
pratiğini, öncelikle onların millî ve dil yönlerini aydınlatan bilimsel disiplinlerdir 
(Guboglo 1984: 15). Günümüz dil biliminde iki dillilik (bilingualizsm), üç dillilik 
(trilingualism), dört dillilik (quadrilingualism) ve çok dillilik (multilingualism) gibi 
terimler dikkati çekmektedir. Bu terimler ilk bakışta bize yabancı gelebilir. Çünkü 
bizler tek bir resmî dili kullanan bir ülkede yaşıyoruz. Dünya milletlerine 
baktığımızda ise farklı bir durumla karşılaşıyoruz. 
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Dünya nüfusunun yarısından fazlası iki dilli ve pek çok dillidir (Holmes 1992: 79). 
Örneğin Kanada (İngilizce ve Fransızcanın her ikisinin de kullanılmasıyla) iki 
dillidir. İsveçre ise Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Romencenin kullanılmasıyla 
dört dillidir (Crowley 1992: 253). Yedi yüz milyonun üstündeki nüfusuyla 
Hindistan’da yüzlerce farklı dil kullanılmaktadır. 

Peki dünyada yaygın olan bu iki dillilik ve çok dillilik kavramları ne demektir? 
İki dillilik bireyin, çeşitli sebeplerle, ikinci bir dili ana dili derecesinde bilmesi ve 
kullanmasıdır. Çok dillilik ise bireyin yine çeşitli sebeplerle ve değişik şartlar altında 
birden fazla dile sahip olmasıdır. İki dillilik ve çok dillilik iki ayrı toplumun veya 
değişik toplumların bir arada yaşadıkları ülkelerde çok görülür (Aksan 1998: 26). 
Çok uluslu ülkelerde insanlar çok sayıda dile sahiptirler çünkü günlük hayatlarında, 
değişik amaçlar için, onlara ihtiyaçları vardır. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Çok dilli 
bir ülkede yaşayan bir bireyin kullandığı dillerden biri, bireyin kendi etnik dilidir. 
Diğeri eğitiminin dilidir. Bir diğeri ise belirli konularda iletişim kurmak için gerekli 
olan bir dildir. Bir yerde birden çok dilin bulunması çeşitli sebeplere bağlıdır. Yeni 
bir topluluğun dili, yerli bir topluluğun dilinin üstüne gelip yerleşebilir. Bu daha çok 
sömürgeciliğin bir sonucu olarak karşımıza çıkar. İngilizcenin Hindistan’a 
yerleşmesi ya da İspanyolcanın Meksika’ya yerleşmesi de bu biçimde olmuştur. 
XIX. yüzyıl dil bilimcilerden Ferdinand de Saussure, çoğu kez bu dil 
katmanlaşmalarına, güç bakımından üstün olan topluluğun bir başka topluluğu 
egemenliği altına almasının sebep olduğunu beliritir. Bununla birlikte, barışçı 
yollarla sızmaların da olabileceğine dikkati çeken Saussure’ün değindiği diğer bir 
nokta da dillerini kendileriyle birlikte getiren boyların varlığıdır. Saussure buna 
örnek olarak Çingeneleri ve dillerini gösterir (Saussure 1978: 63). 

İnsanların birden çok dili aynı anda kullanmaları, beraberinde bir takım dil 
bilimsel problemleri de getirir. Dil karışması da bunlardan biridir. Dilblimde, iki 
dilliliğin söz konusu olduğu durumlarda, iki dilli kimselerin konuşmalarında 
dillerden birinde ötekinin etkisiyle değişmeler olmasına ‘dil karışması’ adı 
verilmektedir (Aksan 1998: 27). U. Weinreich dil karışmasını ‘iki dillinin 
konuşmasında, birden fazla dile bağlanma sebebiyle, dillerden birinde ya da 
ötekisinde meydana gelen sapmalar’ olarak tanımlar (Aksan 1998 : 28). Dil 
karışması genellikle iki dilin aynı kişi tarafından kullanılması sonucunda ortaya 
çıkar. Kişi bu iki dili kullanırken ister istemez bir dilin özelliğini öbür dili 
konuşurken ya da yazarken kullanır. Bununla birlikte, sadece toplum çok dilli ya da 
iki dilli diye bu diller arasında büyük bir dil ilişkisinin olması da gerekli değildir. 
Belçika’da Fransızca ve Flemenkçenin ikisi de resmi dildir. Fakat arada oldukça az 
bir dil ilişkisi vardır. Bir dili konuşan grup, diğer dili konuşan grubun dilini 
konuşmaz (Crowley 1992: 253). 
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Günümüzde birbiriyle ilişkide bulunmayan bir toplum ve dolayısıyla dil bulmak 
imkansızdır. Dillerin birbirleriyle etkileşimde bulunma sebeplerini üç maddede 
toplayabiliriz: 

1. Konuşmak veya bir arada yaşamak. 
2. Herhangi  bir  yerde  konuşulan  dilin  orayı  fethedenlerin  dilini 

etkilemesi. 
3. Bir ülkeyi egemenlikleri altına alanların dilinin, o ülkede konuşulan dili 

etkilemesi. 
Terry Crowley, genelde insanların ilk öğrendikleri dilin özelliklerini daha sonra 

öğrendikleri başka bir dile taşıdıklarını söyler. Fakat kanımca, dünyada dillerin 
birbirleriyle etkileşimde bulunmaları daha çok, yukarıda değindiğimiz üçüncü 
madde yoluyla gerçekleşmektedir. Crowley bir dilin linguistik sistemini 
etkilemesine ‘karışma’ adını verir ve karışmanın bir dilin fonolojik sisteminde, 
semantiğinde ve gramerinde olabileceğini söyler (Crowley 1992: 254). Dil karışması 
her şeyden önce kelime düzeyinde dikkati çeker. Dilbilimciler diller arasındaki 
ilişkiler sonucunda, bir dilden ötekine geçen öğelerin başında kelimelerin geldiğini 
söylemektedirler. Söz dizimi açısından olan etkilenmelerin ise en küçük düzeydeki 
etkilenmeler oldukları belirtilmektedir. 

Çok dillilik, dil karışması ve dil ilişkisi konularda bu kısa, teorik bilgilere 
değendikten sonra gelelim esas konumuz olan Gagauz Türkçesinin durumuna. 

Tekrar hatırlatalım ki, Eski Sovyetler Birliğini kapsayan 1979 yılındaki nüfus 
sayımları sonuçlarına göre bütün ülke nüfusunun % 82’si Rus diline iyi derecede 
hakimdir. Bu oranın % 62.2’sini Rus olmayan milletler oluşturmaktadır. Aynı 
zamanda bütün ülke nüfusunun % 93.1 kendi milliyet dillerini ana dili olarak kabul 
etmişlerdir (Guboglo 1984:120). Koylü Moldovalıların etnososyolojik bakımdan 
incelenmesi verilerine dayanarak görülebilir ki, okul iki dilliliğin kalıcılığı ve 
gelişimi için devam ettirici bir etki yapar. Bunun yanında okul dili bir derecede 
sanki konuşma faaliyetinin devam ettirici karakterini programlar. Bu, kısmen köylü 
Moldovalıların farklı kuşaklarında okulda öğretim diline bağlı olarak iki dilliliğin 
sosyolinguistik göstergelerinde açıkça gözlenir. Okuldaki öğrenim dilinin etkisi 
özellikle ev ve üretim ilişkileri alanında fark edilir. Yine okuldaki öğrenim dilindeki 
bu etki, kültür alanında daha az fark edilir (Guboglo 1984: 94). RSFSR’nın özerk 
cumhuriyetlerindeki 20-29 yaş arası Rus olmayan iki dilli genç kuşak kısmı, 40-49 
yaş arası kuşağa göre % 106 oranında 60 yaş kuşağına göre de % 180 oranında 
büyümüştür. Bundan dolayı özerk cumhuriyetleri oluşturan halklar arasında Eski 
Sovyet Cumhuriyetindeki milliyetlere göre iki dillilik daha geniş bir şekilde 
yayılmıştır. Orta yaşlılar için bütün Eski Sovyet Cumhuriyetlerinde karakteristik 
olan iki dillilik ölçeğinin 
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RSFSR’nın özerk cumhuriyetlerinde, 1970 yıllarda 60 ve yukarı yaşlarda olan söz 
konusu kuşağa ulaştığını fark etmek güç değildir. Özerk Cumhuriyetlerin orta 
kuşağı ise, 100 kişiye 1000 kişi oranında Sovyet Cumhuriyetlerindeki genç kuşağın 
önüne geçmişti (Guboglo 1984: 119-120). 

Eski Sovyetlerin yapılmış istatistik araştırmalara göre 1970 yılında Rus dilinde 
konuşan Gagauzların oranı % 63.3 idi. 1979 yılında ise bu oran % 68.0’e kadar 
çıkmıştır. Üçüncü dil konuşabilen Gagauzların ise aynı dönemde % 8.6’dan % 7.3’e 
kadar düşmüştür. 1970 ile 1979 yılların arasında Gagauzların Rusça bilme oranları: 
şehirde % 64.3’ten % 67.4’e, köylerde % 62.8’den % 68.4’e; erkeklerin % 67.7’den 
%71.9’a, kadınların ise % 58.9’dan % 64.4’e kadar yükselmiştir (Guboglo 1984: 
106, 115). 

Buna uygun olarak faktörlerin ortaya çıkışı ve analizi, iki dilliliğin ortaya 
çıkışından (ön iki dillilik) gelişmiş iki dilliliğe kadar iki dilliliğin çeşitli evrelerini 
içine alan oluşum iş ve iki dilliliğin işleyişi meselesi çıkmaktadır (Guboglo 1984: 
121). 
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