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GELİŞME SÜRECİNDE GAGAUZ TÜRKÜLERİNİN 
TASNİFİ

ARNAUT, Tudora (Fedora)
UKRAYNA/UKRAINE/УКРАИНА

ÖZET

Anonim Gagauz halk edebiyatında varolan türler halkın arasında 
asırlarca kendi varlığını sürdürmekte. Bazı türler bilimsel açıdan incelenmiş 
bulunmakla beraber bazıları halâ kendi araştırmacısını beklemektedir. 
Türküler de bunlardan biridir. Türkü kavramı hakkında gagauz okul kitapları 
ve birkaç bilimsel kitabın dışında geniş bir araştırma yapılmamıştır. Bu 
bildirimizde türküyü şu maddeler halinde incelemeyi hedefledik:

Türkü kavramının açıklanması ve Gagauz edebiyatında ortaya çıkış 1. 
yolları.

Türkülerin çeşitleri, teknik özellikleri ve sıralanması.2. 
Konulara göre türküler.3. 
Çağdaş edebiyatta varolan türküler.4. 
Gagauz türkülerin Türkiye ve Azerbaycan türkü ve mahnıları ile 5. 

kıyaslanması. (“ah kızım kızım”) türküsünün esasında.

Bu var olan bildiride Eski  Sovyet Birliği, Türkiye  ve Avrupa türkoloji 
okulların yaklaşımları ve metodları kullanılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Anonim halk edebiyatı, türkü, mahnı.

-----

Anonim Gagauz ve Türk  halk edebiyatının içerdiği türler genellikle tüm 
konuları kapsamakta. Halkın yaşantısında hayati önem taşıyan bu türler 
insanların iç dünyasını, düşüncelerini, keder ile sevinçlerini, yaşanmış 
olan olayları,  ümitlerini, heyecanlarını ve diğer duygularını dile getiren 
en önemli unsurlardır.

Anonim Gagauz halk edebiyatında varolan birkaç tür bilimsel incelemeye 
tâbi tutulmuştur; destanlar1, masallar2, maniler3 vd. türlerin yanısıra birçok 
konu ise kendi araştırılmasını beklemekte. Halbuki Türk anonim halk 
1 Дастанный эпос гагаузов.Любовь Чимпоешь. Кишинев. 1997
2 Этнопоэтика и традиции//В.И.Сырф. Традиционные стилистические формулы в гагаузской волшебной 
сказке.//москва.Наука.2004.
3 Жанр маані в гагаузькому фольклорі (зіставлення з Жанрами маані Та Байати В Турецькій та Азер-
байджанській усній народній творчості)// Арнаут Федора Іванівна. Автореферат дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук//
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edebiyatı türleri geniş biçimde incelenmiş, çeşitli alan araştırması ve 
bilimsel incelemeye tâbi tutulmuştur.

Konumuz olan türküler gagauz biliminde  bilimsel çapta ancak derleme 
seviyesinde ve Üniversite öğrencilerin tez çalışmalarında incelemeye 
alınmıştır.

Gagauz ve Türk türküleri içerik ve konu bakımından iki bölüme 
ayrılabilir. İçerik bakımından türkülerin çeşitleri ve teknik özelliklerinde 
varolan türükler 5-15 heceden mevcut iken, tasnifler açısından ise: 

1. Yapılarına göre türküler.

2. Konularına göre türküler diye bölünebilir. Türkü kavramın açıklaması 
günümüze kadar bazı ansiklopedilerde ve bilim nitelikli yapıtlarda yer 
alırken, birçok bilim adamı ve araştırmacı bu konuda farklı yorumlarla 
açıklama yapmaktadır. Gagauz ve Türk türkülerin doğuş ve yayılışı 
genellikle bir arzu ve olay üzerinedir. Başlangıçta sahibi belli olduğu 
halde zamanla asıl sahipleri unutulur ve onlar da diğer halk edebiyatı 
türleri gibi anonimleşirler. İlk önce küçük, kısıtlı bir ortamda söylenen 
türkiler genellikle zamanla daha geniş kitleye yayılır ve millileşir. Yayılma 
sırasında türkülerin sözlerinde ve ezgilerinde bazı değişiklikler ortaya 
çıkar. Bazıları tanınmayacak şekle gelirken bazıları da sözlerinde melodi 
şekline göre farklı şekil almaktadırlar.

Anonim halk edebiyatı Gagauz milletin temel sözlü ve yazılı  
kayanağını oluşturmakta. Günümüzde varolan konuşma dilinden tutmuş , 
sosyal yapıda, siyasi zeminde, kültürel ileretişimde vd. alan ve boyutlarda 
anonim halk edebiyatı türleri kendi varlığını sürdürmekte. Vatanın 
korunması ve kurulması, idare edilmesi şeklini destanlarımızda, dürüstlik, 
ahlâk, yardımseverlik, dostluk vd. konular masal ve halk hikâyelerimizde, 
gelenek-göreneklerimizi, âdetlerimizi, manevi kültürümüzün iletişim 
bağını maniler, türküler, ağıtlar, atasözleri ve deyimlerde bulmaktayız.

Yazılı edebiyatın oluşmasında ise sözlü edebiyatımız yatmaktadır. Tüm  
bu sıraladığımız noktalar bir toplumun icraatında önemli yere sahiptir. Bu 
türleri ayrı ayrı ele aldığımızda ise Gagauz edebiyatında ne kadar yetersiz 
araştırmanın olduğunu görmek mümkündür. Malesef, günümüze kadar bu 
sıraladığımız  sözlü türlerin içerisinden destan, mani ve masallar bilimsel 
açıdan incelenip doktora tezi konusu olmuştur diğer türler ise  Yüksek 
lisans tez çalışması seviyesinde kalmaktadır..

Bu türlerin arasında dikkati çeken türküler bildirimizin konusu 
seçildi. Gagauz ve Türkiye türküleri toplum arasında çeşitli devirlerde 
kendi yerini korumuş ve her fırsatta yenileri ortaya çıkıp  nesilden nesile 
aktarılagelmiştir.

Sözlü Gagauz halk edebiyatında en fazla yaygın olan türkülerdir. 
Bu  kelime üzeründe günümüze kadar ne yazık ki bir bilimsel doktora 
çalışmasına rastlamadık. Fakat, Türk sözlü edebiyatında bu kelime bilimsel 
açıklaması ile Türkiye’deki anonim sözlü halk edebiyatında ve dünya 
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literetüründe kendi yerini almıştır. Gagauz Türkleri Türk ailesinin Oğuz 
kolunu oluşturduğunu düşünürsek Türk bilim adamlarının yapmış olduğu 
“türkü” kavramı üzerine yazılan açıklamayı Gagauz sözlü halk edebiyatı 
için de kullanabiliriz. 

Türkü kelime anlamı bakımından “Türkü” sözünden geldiği görüşü 
ittifakla kabul edilmiş bir görünüş” açıklaması ile “Türk” kelimesine  
Arapça “î” ilgi ekinin getirilmesiyle ile vücut bulmuştur. “Türk’e has” 
anlamına gelen bu söz halk arasında “Türkü” şekline dönüşmüş (Kaya, 
1999: 131) ifadesi yayıgınlık kazanmıştır. Yani bu kelimenin anlamı, 
Türkiye Türkleri’ne en yakın olan Gagauzlar’ın arasında da aynı açıklama 
ile tamamlanabilir. 

Sözlü Gagauz halk edebiyatında türküler halkın arasında sıkça 
kullanılır ve yeni örnekleri ile günümüz elektro-kültür ortamına ayak 
uydurur. Türkülerin yayıgınlığı araştırmacıların, bilim adamlarının da 
dikkatini çekmiş olacak ki, onlar da çeşitli yazılarında türkülere  açıklık 
getirmişlerdir. 

Türkünün sözlü edebiyatında Gagauzların halk gibi formalaşmasından  
beri varolduğunu dikkate alırsak yazılı kaynaklarda, ilk defa Rus araştırmacı 
V.V. Moşkov’un çalışmalarında, yani XIX. asrın başlarında ortaya çıktığını 
öğrenmekteyiz. 

V. V. Moşkov Gagauz türkülerini kaleme alırken türkü terimini 
açıklamasından ziyade bu türün yaygınlığı hakkında bilgi vermekte:

“Kendi türküleri arasında Gagauzlar türküleri 1. Kısa dörtlükler – 
“maani” ve 2. Uzun türküler – “türkü” diye ikiye ayırmaktalar...“Türkü” 
adını verdikleri uzun Gagauz türkülerinin birçoğu herhâlde şimdiki Bolgar, 
Moldovan ve önceki Osmanlı Türklerinden alınmıştır. Bu örnekler yakın 
bir zamanda alınmış olacak ki, bu örneklerde Gagauz diline yabancı olan 
kelimeler , ifadeler mevcuttur. ...” (Moşkov, 2004: 89).

Hülya Argunşah Gagauz türkülerini Türkiye türkü örnekleri ile 
kıyasladığında şu bilgileri sunmaktadır: Bir Anadolu şairi: “Türküz, türkü 
söyleriz.” der. Çünkü türkü kelimesi doğrudan doğruya Türklerle ilgilidir. 
Bununla Türklere has bir söz ve müzik kastedilir. Bütün halk edebiyatı 
ürünleri gibi türküler de halkın yaşadığı iyi veya kötü hadiseleri, hasret, 
gurbet, ölüm gibi durumlar karşısındaki hislerini, kısacası kendilerinden 
sonraki nesillere bir tecrübe olarak bırakmak istediklerini dile getirdikleri 
türlerden biridir. Bunun için türkülerde millî karakteri geliştiren unsurlardan 
günlük olaylara kadar her şeyi bulmak mümkündür. Bu özelliklerinden 
dolayı türküler, bütün Türk edebiyatlarında en sevilen tür olmuştur. Sevilen 
ve yaygın olarak benimsenen, özellikle sözlü bir geleneğin devamı olan 
halk edebiyatı ürünlerinin Türk milleti gibi geniş bir coğrafyada farklı 
siyasi sınırlarda yaşamak zorunda olan milletler için ayrı bir önemi vardır. 
Çünkü bu sayede devamlılık, aynı köke bağlılık ve birliğin bütün dış 
baskılara rağmen sürdüğü görülebilmektedir.
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Türküler canlı bir halk edebiyatına sahip olan Gagauzlar arasında da ilgi 
gören türlerden biridir. Anadolu sahası türkülerinde olduğu gibi Gagauz 
türküleri de ortak Orta Asya geçmişimizden bugüne kadar devam eden 
âdetlerimizin icrasında yakılır ve okunurlar. Bu âdetler ve türkü okuma 
geleneği hemen hemen bütün Türk boylarında birbirine benzemektedir. 
Gagauz Türkleri hamur yoğururken “hamur türküsü”, gelini giydirirken ve 
evden çıkarırken “gelin türküsü” veya “gelin ağlatma türküsü”, güvey tıraş 
olurken “tıraş türküsü” söylemektedirler4 ( Hülya Argunşah, Millî Folklor 
d:1993: 33).

V. Manov türkülerin tanımını “Gagauz türkülerinde lirik nevi galip 
vaziyettedir....” diye ifade eder. (Manov: 1939; 107).

L. Pokrovskaya Gagauzlar’ın arasında türkü söyleme şeklini tıpkı  
V.Moşkov gibi ikiye ayırmakta ve “1. çeşitli konulu  “türkü”ler genellikle  
en az iki mısradan ibaret ve her bir örnek için ayrı melodiye sahiptir.  2. 
Dört mısradan ibaret olan “maani”ler, genellikle yedi heceden ibaret ve 
çeşitli melodide söylenmektedir (Pokrovskaya, 1953: 6). 

N. Baboglu halk türkülerini peet adını vermekte ve Gagauz Türkçesi ile  
“onnar pek uygun artistik. Onnarı  melodiyaları da pek gözel. Halk, nicä 
da başka türkülerin, var çok çeşidi: sevda türküleri, gençlik türküläri,şakalı 
türkülär, âdet türküläri, (sıra türküläri). ..Gagauzlar şindi da kendi 
kefinä görä hem bir yortu, sıra, adet geçirärkän çalêr halkımızın evvelki 
türkülerini” (Baboglu, 2000: 186) diye türkülerin önemini vurgular.

D. Gagauz  türkü konusunu ele alırken onu “ Gagauzlar’ın temel türü 
olarak adlandırır ve türkülerin uzun hava ile söylendiğini, millî karakteri 
yansıttığını” yazar. “Türkü bir şekilde Gagauzlar’ın müzik-şiirsel 
klasiğidir.” diye tanımını verir (D.Gagauz, 2006: 573).

Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle ve Bükreş T.C. Büyükelçisi olan 
S.Tanrıöver’in girişimiyle Türkiye’de müzik dalında eğitimini yapan ilk 
Gagauz bilim adamı Veysel Arseven (Vasili Öküzçü) Gagauz halk müziğini  
incelerken “onu polifonik bir gelişme gösteremediğini” vurgular. “Bunun 
da başlıca sebebi,  yabancılara karşı kendi bütünlüklerini koruyabilmek 
endişesinden doğmuş olsa gerek....Gagauz halk müziği, başlıca iki ayrı 
sahada kendini gösterir:

a) Solo türküler 

b) Oyun havaları.

Halk müziği bu iki sahada gelişmiş ve karakterini sağlamıştır. Esas 
olarak sözlü türküleri, daima hazin nağmeler teşkil eder; ender olarak şakacı 
şarkılara tesadüf edilir. Bunlar ya şaka, ya memleket sevgi ve hasretini 
terennüm eden şey gurbete ait şarkılardır. İçlerinde kahramanlık destanlarına 
da rastlanmaktadır. Ender olarak da Anadolu’dan geçip aralarda tutunmuş 

4 Diyonis Tanasoğlu, Bucaktan Sesler, Literatura Yazıları, Kişinev 1959.
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bazı türkülere tesadüf edilmektedir. Müziği ayrı olmakla beraber, bircok 
Gagauz halk türkülerinin metinleri, Türk halk edebiyatından alınmıştır.” 
(Arseven, 2004:  29).

Gagauz türkülerini yukarıda sunmuş olduğumuz açıklamaya bakacak 
olursak genellikle türkü  terimden ziyade halkın arasında yaygınlığı ve 
önemi ile bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Yine de sözlü ve yazılı türkü 
kaynaklarını dikkate almış olursak türküyü şu satırlarla tanımlayabiliriz: hece 
ölçüsü ile yazılı ve iki bentten oluşan, genellikle nakaratla (bağlantılardan) 
iki defa tekrarlanarak söylenen; halkın arasında sıkça yaratılan, sevgi, aşk, 
gurbet, gelenek görenekleri, ızdırabı dile getiren, olumlu ve olumsuz olayları 
anlatan sözlü ürüne “türkü” adı verilir.

Konu Açısından Türküler

Türküler sözlü halk edebiyatında asırlarca Gagauz halkının asıl zengin 
ruhunu, dünyaya bakışını, üzüntü ve sevinçlerini, onların çalışkanlığını 
yansıtmışlardır. Bazı türküler tıpkı V. V. Moşkov’un da belirttiği gibi 
“ağaçlarda yaprakların büyüdüğü kadar hızla yaratılır , bazen ise yapraklar 
kadar hızla seniyorlardır ve kendi yaratıcıların dışında kimse onları 
kullanmazsa o hızlılıkla da kayboluyorlardır. Bazen ise onların geçici 
ve yerli başarısı oluyordu, işte o zaman yerli türkü söyleyenler onları 
öğrenip kullanma ömürlerini uzatıyorlardır”.5 Türkülerin ömürlerinin 
uzun ve kalıcı olması için konu bakımından çok derin ve iz bırakacak 
kadar manalarının olması şart. Ancak bu çeşit türkülerin nesilden nesile 
aktarılmaları ve akılda kalmaları mümkündür. Bu tür türküler salt türkü 
söyleyen çahısların tarafından değil, sıradan dinleyciler tarafından da 
bilinmektedir. Ezgiyle ve çoğu zaman müzik eşliğinde söylenen türküler 
genellikle kadınlar tarafından söylenir. İçinde bin bir türlü güzelliği ve 
zenginliği barındıran sözlü gelenek yetenekli, halk sanatçıları vasıtasıyla 
bugüne kadar getirilmiştir. Bugün de halk edebiyatı ve folklorik değerler 
Gagauzlar arasında yoğun ilgidedir. . Gagauz halk edebiyatı yakın ve uzak 
tarihten pek çok önemli olayı, insanî dramı, çaresizlikleri ve arayışları 
günümüze taşımış ve bu konuları türkülere dökmüştür. 

Gagauz türkülerini konu bakımından sınıflandırması ile ilgili bazı  bilim 
adamı ve araştırmacıların sınıflandırmasını sunacağız.  

V. V. Moşkov türkü örneklerini vermeden önce onlar hakkında bilgi 
verir ve söyleme geleneğine göre şu sıralamayı takip eder: Dinî konulu 
(kilse) türküler, uluslararası mahiyette olanlar, yerli türküler ki bunların 
içerisine kötülük yapma mahiyetinde “zehirleyen kızkardeş” ve “köprü 
inşaatında kurban veriler can” konulu türküler. Ayrıca, cenazede söylenen 
ağıtlar, diye sınıflandırmaktadır: 

M. Durbaylo türküleri ele aldığında onların içerinden balladlari ayılmış 
ve 5 sınıfta toplamıştır. 

5 В.мошков. Гагаузы Бендерского уезда. (Этнографические очерки и материалы). (подг. Булгар С.С., 
Курогло С.С.). Кишинев. 2004, s. 89.
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1. İnan ve masal motifleri üzerine kurulu olanlar. 

2. Aile içerikli balladlar. 

3. Osmanlı dönemini aksettiren balladlar. 

4. Askeri-tarihi konulu balladlar.

5. Trajik konulu balladlar. 

Ayrıca, bu konuları kendi içerisinde de küçük alt gruplara bölmüştür6. 

Okul kitaplarında sözlü edebiyatı öğrencilere örnekleri ile sevdirmeye 
çalışan  N. Baboglo türkülere de geniş yer vermiş ve türküleri şu sıralamaya 
bölmüştür: “sevda türküleri, gençlik türküleri, şakalı türküler, âdet türküleri 
(sıra türküleri), şen türküler, darsık türküler, cenk türküleri”7. 

Gagauz ve Anadolu türkülerini kıyaslayan Prof. Dr. Hülya Argunşah  
“konularına göre ağıt, kahramanlık türküsü, sevda, tarihî hadiseleri, günlük 
hayatla ilgili; gelin, damat türküleri” diye sınıflandırmış ve Anadolu 
türkülerinden de örnekler sunmuştur.

Bu tür sınıflandırmaları dikkate alarak biz de aşağıdakı sınıflandırmayı 
sumnayı uygun gördük:

Ballada türküleri1. 
Aşk türküleri2. 
Kahramanlık türküleri3. 
Tarihî olayları konu eden türküler.4. 
Çümbüş (güldürücü) türküler5. 
Karşılıklı atışma türküleri6. 
Dernek türküleri7. 
Savaş türküleri 8. 
Gurbet türküleri9. 
Dinî (kilse) türküler (ayinler)10. 
Düğün Türküleri11. 

          11.1. Pelik örme türküsü
          11.2. Tıraş türküsü 
          11.3. Duvak türküsü
          11.4. Horu (halay) oynanırken söylenen türküler

Olay türküleri12. 
12.1. Trajik türküler 

Gurbet türküleri13. 
Dizmekler ( ağıtlar)14. 

14.1. Hüzünlü türküler
Beddua içerikli türküleri15. 
Ninniler ve Çocuk türküleri.16. 
Aile ile ilgili türküleri 17. 

6 daha g.b. bak : Ballada türküleri. Hazırlayan M.A.Durbaylo. Kişinev. 1991, s.12-13. 
7 daha g.b. bak. Baboğlu, Nikolay. K.K.Vasilioglu, N.İ.Baboglu. Gagauz dili hem literatura okumakları. 5-ci 
klas.Kişinev, 2000. s.186-188.
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Performans Teorüsü Bağlamında Türküler
Gagauz türkülerin doğuş ve yayılışı Türk anonim edebiyatında da oldu-

ğu gibi genellikle bir arzu ve olay üzerinedir. Başlangıçta sahibi belli ol-
duğu hâlde zamanla asıl sahipleri unutulur ve onlar da diğer halk edebiyat 
türleri gibi anonimleşirler. İlk önce küçük, kısıtlı bir ortamda söylenen tür-
küler genellikle zamanla daha geniş kitleye yayılır ve millileşir. Yayılma 
sırasında türkülerin sözlerinde ve ezgilerinde bazı değişiklikler ortaya çı-
kar. Bazıları tanınmayacak şekle gelirken bazıları da sözlerinde melodiye 
göre farklı şekil almaktadırlar.

 Performans (icra) bağlamında araştıracağımız türküler Dan Ben-
Amos’un geliştirdiği araştırma modeline göre ele alındığında şu üç 
maddeye göre incelenmektedir:

1. kişisel boyut (anlatıcı; oynaycı)
2. sosyal boyut (dinleyci; izleyci)
3. sözlü boyut (anlatılan), (Çobanoğlu, 1999: 301)

Fakat, bu çerçevede ele alacağımız türkülere geçmeden önce Performan 
(icra) teorisi hakıında kısa bir tanımlama yapmakta fayda var. 

19-20. yüzyıllarda halk bilimi tanımı  ciddi sorunlar yapadığı ve farklı 
tanımlamalar yapılmış, sonuşta “halkbilim”, “halk bilgisi (folklor)” 
kavramları üzerine uzlaşma olmuştur. “Böylece, halkbiliminin çalışma ve 
araştırma alanı sınırlı ve marijinal olmaktan çıkarılıp, köy ve kent ayırımı 
yapmayan daha geniş ve dinamik bir çalışma alanı kazanmıştır. İşte bu 
yeni dinamik alanda yapılacak çalışmaların başlangıcını da “performans 
(icra) yöntemi oluşturmakta.

Özellikle sözlü kompozisyon yöntemiyle dikkat çeken anlatıcı ve 
dinleycinin bir metnin oluşmasındakı etkisi performans yönteminin ilk temel 
tanımını oluşturmaktadır....dilin farklı bağlamlarda kullanılması ve aynı 
cümlenin bir edebi eserde anlam kazanmasının veya doğru algılanmasının 
temelinde kullanıldığı bağlama dayalıdır düşüncesi, halkbilimciler 
tarafından da sürekli benimsenmiştir.” ([Ekici] Oğuz, 2004:107).

Gagauz türkü örneğindeki  doku veya sözel dokusu incelendiğinde 
bunun ilk ortaya çıkış şeklinin bir yaşlı kadın tarafından (Kaynak kişi: 
Naçev Praskovya, 1935. Yer Dimitrovka köyü. Bolgrad ili. Derleyen 
Tudora Arnaut) yazıldığını alan araştırma sonucunda görmekteyiz. İlk 
varyantındaki ancak bir dörtlükten ve nakarattan oluştuğu tespit edilmiştir. 
Daha sonra bu türkünün tarafımca belli bir hadise üzerine yeniden 
gözden geçirilip aslını bozmadan düzeltilmesi, o hadiseyi anlatmam ve 
anlatıcı adlandırdığımız türkü söyleyen şahıslara vermem neticesinde 
bu türkünün yeni varyantı ile hızla yayıldığını gözlemlemiştik. Yani 
Dundes’in  “metin” kavramını halk bilgisi çerçevesinde hızla gelişip farklı 
köylere, şehirlere yayıldığı görüldi. Tabii ki burada “bağlam” ise Gagauz 
toplumun farklı sosyal ortamda nasıl gelişme gösterdiğini görme imkânı 
oldu. Düzeltilmiş varyantı hızla tüm bölgelere yayıldıktan sonra imkanı, 
farklı yerlerde ve ortamda eklemelerle veya bazı sözlerini değiştirerek dile 



196

getirilmeye başlandı. Müzik temposu ise notaya göre, yani belli bir kurala 
başlı olmadığından o andakı duruma, ortama ve türkücülerin becerisine 
göre değişmektedir. Bu türkünün Gagauzlar’ın birlikte oturdukları komşu 
halklarından Bolgar ve Moldovan hatta Rus diline de çevirildiği tesbit 
edilmiştir. 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz Performans (icra) bağlamında Dan Ben-
Amos’un geliştirdiği araştırma modeline  göre  uygulama yaparsak şu şekil 
orata çıkar:

K1. işisel Boyutta: Anlatıcı şahıs Gagauz varyantında başlangıçta bir 
bayan, türkünün yayılış şekline anlatıcının erkek de olduğu bilinmekte. 
Ayrıca türkünün varyantlara dönüşmesi de vardır. İlk varyantında 
“beyaz güller kurudu/benim canım sarardı/necin beni bıraktın/neçin pek 
gücendirdin/neçin sen böle yaptın. Yakma canımı yakma/kısmetimi sen 
kapma/necin beni yaktın/necin pek gücendirdin/neçin sen beni yaktın. 

Nakarat

Ehey aluşu gözel gözlerinnen bak bana, bak bana, 

Aluşu gözel ellerinnen bak bana, bak bana. 

Daha sonrakı varyantlşarında ise varolan türkünün çok farklı varyantlar 
aldığı gözlemlenmekte.

Biyaz güller kurudu/benim dünnäm karardı/necin beni braktın ?/ 
neçin pek gücendirdın? Necin sän beni yaktın? Yakma canımı yakma/
kısmetimi sen kapma/necin beni yaktın/necin pek gücendirdin/neçin sen 
bölä yaptın?

Ehey al şu gözäl gözlerinnen bak bana bak bana.
Al şu beyaz ellerinnnen dokun bana dokun bana....

S2. osyal Boyut çerçevesi yani dinleyci, izleyci kısmı tüm sınıfları  bir 
araya getiren geleneksel şenlikler de dile getirilmekte. Türkü söyleyenin 
becerisi ve ustalığına göre müzik ritmi ve etkisi değişmekte.

A3. nlatılan Sözlü Boyut ise türkücü ve dinleyci arasında sözlü kültür 
ortamında yüz yüze içinde icra anında veya farklı kültür ortamında söylenen 
türküde yapısal ve işlevsel kalıplaşmış dinleme veya işitimsel ilişkiler:

Türkücünün dinleyciye vermeye çalıştığı mesaj.3.1. 

t3.2. ürkücünün dış dünyaya verdiği mesaj.

İ4. letişim Araçları ve Yolları: Türkünün sözlü olarak dile getirilmesi 
ve müzik eşliğinde söylenmesi.

T5. ürkünün Mesajı

T6. ürküde Dilin Kullanımı (Çobanoğlu, 1999: 305).

Bir tane örnekte ele aldığımız Performans teori uygulaması neticesinde 
görüyoruz ki, folkloru ve bunda varolan türleri bir iletişim biçimi olarak 
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“ele alan ve onun anlatanla dinleyen arasında iletişime dayalı olarak 
şekillenen yapısını ve bütün diğer unsurlarla birlikte içeren bağlam içinde 
icra olayının sahip olduğu işlevler son derece geniş bir araştırma modeli  
oluşturmakta. Böylece insan ve insan davranış ve algılayışını daha derin 
olarak kavrayıp anlamamızı  sağlamaktadır”8

Bu tür örnekler gagauz türküleride öoğunluktadır. Bazen bir tane 
örneğin 5-6 tane çeşidi bulunmaktadır.9

Türküler diğer türlere nazaran günümüzde en  fazla canlılıgını koruyan 
bir örnektir. Diğer türlerin yavaş yavaş yok olmakta olduğunu gözardı 
etmemek gerekir. Elektro-kültür ortamında masalların, manilerin, halk 
hükyalerinin yerini bilgisayar oyunları yer alırken, türkülerin canlılığı 
geleneklere bağlı düğün ve bayramlarda kendi gücünü devam ettirip, 
zamanla eski örneklerin yerine, çağdaş , zamana ayak uydurup yaratılmakta 
ve gençlerin arasında yayıgınlık göstermektedir. Bunların sınıflandırılması 
ve halkın arasında dedelerimizden getirilip gönümüz ortamında yaşatılması 
ve canlı tutulması gerek bilim dünyasında , gerek ise halkın arasında bu 
kültüre daha da fazla merak ve istek uyandıracağının bir göstergesidir.
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