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Özet
Yüz yla yakn bir süredir Gagauz edebiyat birçok dünya edebiyatnda yer alrken
maalesef ancak sözlü edebiyata dayandrlr ve asrlarca kendi yazl edebiyat olmayan bir
halk olarak tannr, tantlr. Kendi gelenek göreneklerine bal olan Türk boyuna mensup
olan halk bugun Moldova Gagauz Yeri Özerk Bölgesinde oturmakta. Ayrca Ukrayna
topraklarnda da 40 bin civarnda ve hemen Gagauz Yeri’ne snr bölgede kendi varlklarn sürdürmekteler.
Gagauzlar kendi milli varlklarn hiç bir zaman kaybetmemiler ve birçok asimile
politikalarna ramen kendi kimliklerini, dillerini koruyarak günümüze kadar yaatm ve
yaatmaktalar. Ortak türk eserleri saylan Divan-ü Lügat –it Türk, Kutatgu Bilig, Kitab
Dede Korkut vd. eserler Gagauzlarn da eserleri saylmakta. Bu eserlerin gittikçe okul kitaplarnda yer almalar ve okullarda, üniversitelerde okutulmas sevindiricidir. Ortodoks
Hristiyan dinine sahip olan bu Türk boyu ne yazk ki, yllarca zengin olan ortak Türk eserlerinden uzak tutulmaya çallm ve gittikçe dilini, kendi deerlerini kaybetmeye
mahküm bir halk gibi kendi kaderine terkedilmitir.
Folklor, sözlü sanatn bir göstergesidir ve genellikle halkn yaamn yanstan bir alandr. Yaratcln farkl amaçlar zamanla türleri meydana getirmi ve onlar da kendi içerisinde çeitli konu, ekil ve sitilleri yaratmtr.
Türlerin metin içi ve metin d alglanmalar, sözlü ve yazl ekilde dile getirilmeleri,
konu, içerik ve yap bakmndan incelenmesi, kendi aralarnda balantl olmalar ve özellikle nazm türlerin nesir örneklerinde skça görülmesi ve ilenmesi ve bu türlere sanatsal bir
yaklam vermesi bu makalenin ana konusunu oluturmaktadr.
Anahtar kelimeler: folklor gelenei, türler, metiniçi analiz

Yüz yla yakn bir süredir, Gagauz edebiyat dünya edebiyatlarnda yer alrken,
maalesef ancak sözlü edebiyata dayandrlr ve asrlarca kendi yazl edebiyat
olmayan bir halk olarak tannr, tantlr. Kendi gelenek göreneklerine sadk ve
Türk boyuna mensup olan bu halk, bugün Moldova Cumhuriyeti’ne bal
Gagauz Yeri Özerk Bölgesi’nde oturmaktadr. Ayrca, Ukrayna topraklarnda 40
bin civarnda olan Gagauzlar Gagauz Yeri’ne snr bölgesinde kendi varlklarn
sürdürmektedir.
Gagauzlar milli varlklarn hiç bir zaman kaybetmemiler ve birçok asimile
politikalarna ramen kendi kimliklerini, dillerini koruyarak günümüze kadar
yaatmlardr. Ortak Türk eserleri olan Divan-ü Lügat –it Türk, Kutadgu Bilig,
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lm ve gittikçe dilini, kendi deerlerini kaybetmeye mahkûm bir halk gibi
kendi kaderine terkedilmitir.
Gagauz sözlü edebiyat nesilden nesile aktarla gelen zengin türlere sahiptir. XIX. asrda Balkan yarmadasndan Bucak’a göç eden Gagauzlarn dedeleri olan Ouzlar burada kendi varlklarn korumu ve Balkan halklarndan da
etkilenip kendi sözlü edebiyatlarn daha da zenginletirmilerdir.
Masal, efsane, destan, hikâye, fkra, atasözü, deyim, türkü, ballada, mani,
bilmece vd. gibi türler sözlü edebiyatn balca türleridir. Günümüzde bu türler
üzerine alan aratrmalar yapld gibi bilimsel çalmalar da yürütülmektedir.
Gagauz sözlü edebiyatn V. Mokov bata olmak üzere D. Tanasolu, N.
Babolu, L. Pokrovskaya M. Köse, S. Kurolu, D. Kara Çoban, M. Durbaylo, S.
Bulgar, P. Çebotar-Gagauz, E. Kvilinkova, L. Çimpoe, T. Arnaut vd. gibi aratrmac ve bilim adamlar kaleme almlardr. Bu derleme ve incelemeler kitaplarda1 yer alrken, Gagauzlar için bir k kayna olan “Ana Sözü”, “Gagauz
Sesi” gibi Gagauz dilinde çkan gazeteler ve “Sabaa Yldz” adl bilim, etnografya ve kültür dergisi ve dier ilçe gazeteleri bu türlerin korunmas ve yaylmasnda önemli rol oynamlardr.
Tüm halklarn folklorlar kendine has özelliklere sahiptir. Keza, blini adl
destan türü Rus edebiyatna, dumalar ( dini mahiyetli destanlar ) Ukraynallara,
balladlar Balkan halklarna ait olduu gibi, destanlar, âk edebiyat koma türü gibi
örnekler ise Türk halkna has ürünlerdir.
Baz sözlü halk edebiyat türleri kendi halknn tarihini anlatmaktadr. Türk
destanlar, Türk boylarnn ortak tarihini yazdrrken, türküler tarih, sosyal, kültürel vd. olaylar yanstmaktadr. Bu ve buna benzer türler konu ve yaplar
bakmndan benzerlik gösterse de söyleme ekli, oluum nedenleri, içerikleri
çok defa bu tür nazm ve nesir örneklerinde zaman ve yerleim yerlerinden ve
1 1
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dier önemli faktörlerden dolay kaynaklanan farkllklar sergilemektedir. Zira,
bir Karay atasözündeki “Guzél kormek kozgé yarú.” (Güzel görmek göze ktr) eklindeki örnek Türkiye Türkçesinde ise “ Güzele bakmak sevaptr” eklini
almaktadr. Buraya Körolu halk hikayesini de ekleyebiliriz. Gagauzlarda bu
örnek ksa ve türkü eklindeyken, Türkiye Türkleri, Azerbaycan ve Türkmenlerde bu halk hikayesi biçiminde ve hem nazm hem de nesir eklinde dile getirilmektedir.
Folklor, sözlü sanatn bir göstergesidir ve genellikle halkn yaamn yanstan bir alandr. Yaratcln farkl amaçlar zamanla türleri meydana getirmi
ve onlar da kendi içerisinde çeitli konu, ekil ve sitilleri yaratmlardr. Kadim
devirlerde birçok boylarn efsaneleri, gelenek içi ve gelenek d türküleri, mitolojik anlatmalar, mitolojik hikayeler, büyüler vs. mevcuttu. Mitoloji ve folklorun arasnda asl ayrm masallarda süjelerin birer hayal ürünü tanm ile ortaya
çkt.
Antik ve orta asr dönemi toplumlarda kahramanlk destanlar olutu.
Bunlarn arasnda rlanda sagileri, Krgzlarn Manas’, Ruslarn blinlar vd. örnek
gösterilebilir. Ayrca, bu örneklerin içerisine dini, inanç konusunu ileyen efsane ve türküleri de katmak mümkündür. Onu takiben de tarihi konular ileyen ve kahramanlar ile milletin hafzasnda kalan türküler gelmektedir. Törensel türküler (takvim ve tarm, aile, doum, düün ve ölümle ilgili olanlar) kadim
dönemlerde oluma sürecindeyken tören d lirik türler daha sonraki dönemlerde meydana gelmitir. Fakat zamanla bu snrlar da yava yava kalkmaktadr. Keza, düünlerde maniler söylenmekte, baz gelenee bal düün türküleri ise tören d dile getirilmektedir. Buna örnek, Gagauz düün gelenekleri
srasnda kzn saçna altn renkte gelin teli örüldüünde “Gelin türkülerinin”
söylenmesi ve bu türen d esnasnda gençlerin bir araya geldiinde ayn
türküyü dile getirmeleridir.
Türlerin kendi aralarnda söyleme ekilleri ile de farkllklar mevcuttur. Bazlar tek ahs tarafndan sakin ve anlatm tarznda söylenirken, bazlar güldürücü ve jestler, mimikler ile dile getirilmekte, bazlar ise solo, koro eklinde
terennüm edilmektedir.
Asrlarca sözlü halk edebiyat ürünleri edebi yaratcln tek da yanstlma ekliydi. Yaznn olumas ile sradan halkn arasnda rabet gördüü kadar, yüksek zümrede de kendi yerini korumutur. Yaptlarn belli bir sosyal ortamda olumas onlar ksa sürede tüm toplumun arasnda yaygnln salamtr.
Türlerin metin içi ve metin d alglanmalar, sözlü ve yazl ekilde dile
getirilmeleri, konu, içerik ve yap bakmndan incelenmesi, kendi aralarnda
balantl olmalar ve özellikle nazm türlerinin nesir örneklerinde skça görülmesi ve ilenmesi ve bu türlere sanatsal bir yaklam vermesi bu makalenin
ana konusunu oluturmaktadr.
Sözlü halk edebiyat bitmez tükenmez bir kaynaktr. Bu kaynaktan kültürümüz asrlarca halk iirinin, estetik gelimenin müdrikliini almaktadr. Bu
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ayn zamanda Türk kültürünün tarihi kaynaklarnn ve tarihi köklerinin bir balangc olarak da gösterilebilir. Zira, folklor- eitim alannda kültür-iaret olaynda, manevi kültürün içerisinde yerini alm gerçekçilie yönelik bir estetik
dönüümdür.
Bu balamda Gagauz sözlü edebiyatn iki ksma ayrmak mümkündür:
Nazm ve Nesir.
Nazm ksmna dahil olan türküler, ballada ve maniler, bilmecelerdir. Ayrca, Gagauz destanlarnn bir ksm da nazm türünde yazl olduu için onlar da
bu snfa ksmen girmektedir. Fakat, unu da belirtelim, manzum türler nesir
türlerinde de skça yer almaktadr. Bu da onlara ayr bir edebi estetik katmakta.
NAZIM TÜRLER
Türküler
Gagauz hayatnn bir aynas gibi görünen türküler, kendi içerikleri ile bireyin iç
dünyasn yanstt gibi toplumun da yaantsn anlatmaktadr.
Türküler hayatmzn âdeta vazgeçilmez bir parçasdr. nsanolu, genellikle dier türlere nazaran kendi ifadelerini, iç dünyasn türkülere dökmü,
türkülerle konumu, türkülerle dertlemi, türkülerle hasret gidermi; burada
aclarn, sevinçlerini dile getirmi, içindeki duygular onlar vastasyla dile getirmi; yarine selâm uçurmu ve yarinden türkülerle selâm almtr. Dolaysyla
türküler kültürümüzde önemli bir iletiim arac olmutur. Bu yüzden, onlarda
kullanlan her bir sözün kendine özgü derinlii ve anlam bulunmaktadr.
Gagauz türküleri genellikle Sovyet döneminde yazlan kitaplarda, alan aratrmalarnda ele alnd için yazl kaynaklarda kendi balangcn ve de aratrma alanlarn bu dönemde balatmaktadr. Bu dönem içerisinde sistemi
övmek için kurulan ve söylenen türküler popülaritesini korumu ve halkn arasnda alanmaya çallmtr. Dier konulardaki türküler ise kendi srasn tozlanm raflarda beklemeye koyulmulardr. Halbuki, Türk boyuna dahil olan
Gagauzlarn ortak Türk tarihinin derinliklerinde oluturulmu ve ortak tarihin
bir parças saylan türküleri, sagular da örenmesi gerekmektedir.
Bu balamda Gagauz anonim lirik türküler yazl kaynaklardaki yerini XIXXX. asrlar arasnda almaktadr. Elimizde ilk yazl derlemelerden biri V.
Mokov’un “&= 6     ” (Bender vilayetinin Gagauzlar’) adl
eseridir.2 Burada yer alan örneklerde de görüldüü gibi konu açsndan türkülerde halkn duygular ve düüncelerinin yan sra onlara zemin hazrlayan olaylar da anlatlmaktadr.
Tüm türleri içerisine alan anonim-iirsel yaratclk “halkn müdrikliini”
göstermekte, sradan halkn iç dünyasn, onun ruhunu da vurmakta, tarihsel
süreç içerisinde onun yaantsn açklamaktadr. Gagauz tarih konulu türküle2
2B. %..# C . &= 6      (G    
H 
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rinde Gagauz halknn tarihi de en iyi bir biçimde sergilenmektedir. Halkn arasnda yer yapm türküler dier türlere göre metin ksal, açkl ile ve hayatn içinden alnan örnekler ile donatlmtr.
Ezgi ve çou zaman müzik eliinde söylenen türküler genellikle kadnlar
tarafndan söylenir. Onlar, içinde bin bir türlü güzellii ve zenginlii barndran
sözlü gelenek yetenekleri ile halk sanatçlar vastasyla bugüne tanmtr.
Bugün de sözlü halk edebiyat ve folklorik deerler Gagauzlar arasnda youn
ilgi görmektedir. Gagauz halk edebiyat uzak ve yakn tarihten pek çok önemli
olay, insan dramn, çaresizlikleri ve araylar günümüze tam ve bu konular türkülere dökmütür.
Gagauz türküleri konu bakmndan gelenek görenek içerisinde törensel ve
tören d diye iki ana bala ayrlabilir. Yukarda da belirtildii gibi bir zaman
snr tanyan bu sralama zamanla bu çizgiyi belli bir ölçüde kaldrm ve her
ikisinde de söylenmeye balanmtr. Bu nedenle bu sralamay genel bir ema
içerisinde kümelendirmek mümkündür:
1.
Ballada türküleri
2.
Ak türküleri
3.
Kahramanlk türküleri
4.
Tarihi olaylar konu eden türküler.
5.
Çümbü (güldürücü) türküler
6.
Karlkl atma türküleri
Dernek türküleri
7.
8.
Sava türküleri
9.
Gurbet türküleri
10.
Dini (kilise) türküler (ayinler)
11.
Düün Türküleri
Pelik örme türküsü
Tra türküsü
Duvak türküsü
Horu (halay) oynanrken söylenen türküler
12.
Olay türküleri
12.1. Trajik türküler
13.
Dizmekler ( atlar)
13.1. Hüzünlü türküler
14.
Beddua içerikli türküler
15.
Ninniler ve Çocuk türküleri.
16.
Aile ile ilgili türküler (Arnaut: 2007:288-290)
Bu snflandrma her konudaki türküleri kapsamaktadr.
Bu snflandrmay göz önünde bulundurarak birkaç örnek vermek mümkündür:
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GELN TÜRKÜSÜ
Mari Kate, uyur muysun?
Uyur muysun, uyansana.
Gül yastna dayansana,
Vani geler inansana.
Kzlk saçn söküler,
Gelinnik saçn örüler.
Sän üüsüzsün, sâän garipsin,
Sän bu gecä musafirsin.
GÜVÂ TÜRKÜSÜ
Ak bacadan tütün tütär,
Çevredimdâ bülbül ötär.
Dün avam ban bir dü gördüm
Düümdâ Vani güvä olmu.
Güvä olmu süzülürdü,
Ayna dizindâ düzünürdü,
Çevrä elindâ silinirdi.
Saa yannda bir al çiçek
Sol yannda telli gelin (Kvilinkova 2003: 157-158)
Türk dünyasnn en önemli destanlarndan Körolu, Manov’un verdii bilgiye göre, Gagauzlar arasnda da yaygndr. “Anadolu’da yapm olduu yiitlikler Gagauzlar arasnda da yaylan Körolu, bir ara Dobruca’ya geçmi, orada
da mücadeleye devam etmitir. Nihayet tekrar Anadolu’ya dönmü ve orada
ölmü”tür ( Manov;T. Acarolu çevirisi, s.121). Lübov Çimpoe onu destan
snfna dahil etmekte ve en geni örneini sunmaktadr.3 Söyleme eklini göz
önünde bulundurarak türkü eklinde söylendiini belirmemizde fayda vardr.
KÖROLU
Ben bir Körolu’ydum dada gezerdim,
Çalya çrpya kelle dizerdim,
Esen lüzgardan izler seçerdim,
Kimsem yoktu Balkan’da yalnz gezerdim,
Demir topuzlan kelle ezerdim,
Ben edi daya hükm ederdim,
Geçenden baçn isterdim (Manov 1939:172)

3
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Gagauz sözlü halk edebiyatnda Tuna nehrinin ayr bir yeri vardr. Asrlarca kendi hayatlarn Balkanlar’da sürdüren ve buralarn vatan bilen Gagauz
Türk topluluu Dobruca dediimiz corafyada, ikiyüz yldan fazla yaayan ve
merkezi Korbuna olan “Dobruca Prenslii” veya “Uzi Eyalet” ad altnda kendi
devletlerini de kurmulardr. Mihail Çakr, “Gagauzlarn storyas” isimli eserinde Dobruca’ya adn veren Gagauz Dobrotiç beyden öyle bahseder: “Emir
bey Dobrotiç, ani beylik (padiahlk) etmi Küçük Skifiyann semtlerindä 13541383 yllarn arasnda hem da ondan provintiya–vilayet Dobruca kabul etmi
ad “Dobrudja” Dobrotiç bey, Gagauzlarn padiah, ölä anlym hem kämilmi her bir ilän, ki onun padiahlna, onun adn vermilär: “Dobrotça,
Dobruca”, eski adn erinä: “Karbunlu Vilayat” burada devlet kurmulardr.
Lirik ve tarihi konulu türkülerde de Tuna konusu skça ilenmektedir:
TUNA BAINDA
Yldrcm gittim Tuna’ya
Tuna banda pnar var,
Pnar banda kzlar var,
Kzlar var, bez çrpêrlar,
Olannar ot biçerlär.
Ey mari kz, versene bakrcn,
Sulaym ben dä al kratcm.
Ey, bä olan, sän nereliysin?
Ey, mari kz, ben bir Bealmal,
Bu gece bän burada kalmal. (Tanasolu, 1959:94)
Bir baka türküde bir Gagauz genciyle aabeyinin ackl hikâyesi vardr:
TUNADA
idiniz, söleyim,
Nelär oldu Tumarvada,
Tumarvada, Tuna suda.
Tanas olan yavklu oldu.
Çaramba günü perembää kar
Kalkt Tanas agasna vard:
-Hadi, bre batö, kasabaa gidelim,
Genç gelinmä ruba seçelim,
Kuma bulalm, arap içelim.
Tuna boyunda yarmak gider,
Kayçlar suda üzer.
Tanaslan agas ruba aldlar,
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Ruba aldlar kuma seçtilär,
Kuma seçtilär, arap içtilär,
Kayklara pindilär,
Yara girdilär.
Tanas hem agas
Üstün çktlar,
Mükafat aldlar.
Tanaslan agas gene çktlar,
Su ortasnda taa bir siyr yaptlar.
Neredän da esti bir fena lüzgär
Bir fena lüzgär anszdan lüzgär.
Dalgalar ütü, karannk dütüTanaslan batüsü Tunada buldu. (Türkiye Dndaki Türk Edebiyatlar Antolojisi 1999.336)
Türküler Gagauz halkn düüncelerini, hayat felsefelerini yanstt kadar
onlarn tarihlerinin aydnlanmas konusunda da bir k olmaktadr.
Maniler
Gagauz sözlü halk edebiyatnda mani söyleme gelenei de önemli rol
oynamtr. Gençlerin elence yeri olan köy meydanlarnda genç kzlar sevdiklerine, mendillerin köelerine mani iler, akamlar kzlarn toplandklar
"oturmaklar"da veya “derneklerde” ise delikanl olanlar beendii kza görüme teklifinde bulunmak istei ile mani söylemektedirler. Gagauz manilerinin bir bölümü derlenmi ve birtakm çalmalar yaplmtr. Örnein
Mokov XIX. yüzyln sonlarnda ve XX. Yüzyln balarnda Basarabya’daki
Gagauz köylerinden derledii manilerin de yer ald halkbilim ürünlerini
kitap olarak yaymlam, ancak bunlarn bilimsel bir deerlendirmesi yaplmamtr (Mokov 1904). Daha sonra L. A. Pokrovskaya halk edebiyat lirik
türü içerikli doktora çalmasnn bir bölümünde Gagauz manilerini ele alm, ancak burada da Gagauz manileri üzerinde ayrntl bir deerlendirme
yapmamtr (Pokrovskaya; 1953). Mani üzerine en geni çalmay Tudora
Arnaut yapmtr (Arnaut 1999: baslmam doktora tezi)
Gagauz manileri bata ak olmak üzere hemen her konuda yazlabilen bir
halk edebiyat nazm türü olarak tanmlanmaktadr. Çounlukla 7 heceli dört
dizelik bir bentden meydana gelmektedir. Birinci, ikinci dördüncü dizeler birbirleriyle kafiyeli, üçüncü dize ise serbesttir. Yani kafiye dizilii aaba’dır. Genelde ilk iki dize hazrlk dizeleridir. Son iki dize ise asl anlam içermektedir.
Fakat az da olsa aaaa, aabb kafiye düzeni ile oluturulan örnekler de
vardr.
Gagauz:
Mavi midir morunuz a
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Genç kz mdr zorunuz a
Hele biraz durunuz a
Biz onnar buluruz a (Arnaut özel ariv)
Kara beygir ahrda a
Benim ürâam kahrda a
Kahrcm bilseniz b
stediimâ verseniz. b (Kuroglu 1998: 30)
Kafiyesi aaba olan Gagauz manilerinin birinci, ikinci ve dördüncü dizelerindeki serbest durak saysna göre yaptmz kümelendirmede 3+4,
2+3+2, 3+2+2 durakl üç ekil saptanmtr.
Fakat öncelikle 4+3 durakl örneklerinden birer örnek veriyoruz:
Gagauz
Mavi tasta su durur
Benim yarim kudurur
Bän kuvarim o durur
Söylemäz da ne zooru
(Ana sözü 1991:7)
3+4 durakl örnekler:
Gagauz
Yalpunun kavaklar
Tellidir yapraklar
Benim uzak yarimin
Çnnasn kulaklar
(Ana sözü 1991:7)
D. Kaya’nn (1999) saptamasna göre Türkiye’de de mani duraklar ayn
biçimi tamaktadr (Kaya 1999:27).
Sözlü edebiyatn ürünü olan maniler Gagauz Türkleri arasnda halen
canlln korumaktadr. Gerek yazarlar, gerekse halk tarafndan yaratlmakta olan maniler, dilden dile aktarld için ksa sürede anonimlemektedir.
Ancak Gagauz manileri yap özelliklerini korumaktadr.
Bu ve dier örnekler dürüstlük, adalet, ayrlk, gurbet, beddua –dua, dilek,
mektup, kskançlk, fedakarlk, sadakat, sosyal , aile vd. konular içerirken aralarnda sevgi konusu en belirgin biçimde görülmektedir. Bu tür üzerinde konu
açsndan birkaç örnek göstermek isteriz:
karlksz ak
nükteli benzetme
Ateim var, külüm yok,
Benim var bir yarim
Bülbül oldum dilim yok.
Nicä bir eek,
Bir hayrsz yar sevdim,
Bän da onun yannda
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Aalamayan günüm yok.

Nica bir çiçek

hasret
Ka da sendä ay gibi,
Gözün’sa kömür
Sensis geçän günnerim
Saylmaz ömür (T.A. özel arivinden)
NESR TÜRLER
Fkralar
Gagauz halk edebiyatnda fkralar, cümbüler (aka, palavra, porizen), güldürücü anlatmalar dier türler gibi önemli bir yere sahiptir. Son zamanlar Gagauz
köylerinde yaplan alan aratrmalar srasnda anonim halk edebiyatnn zenginlii, derlenmi olan fkra örnekleriyle daha belirgin ekilde ortaya çkmaktadr. Elbette, bu konu ile ilgili alan aratrmalar ve bilimsel incelemeler mevcuttur. Bu tür hakknda V.Mokov, A. Manov, W.Zajaczkowski, P.Çebotar-Gagauz,
Tudora Arnaut vd. kitap ve makalelerinde bilgiler vermilerdir. Hatta fkralar
Nikolay ve gnat Baboglu tarafndan hazrlanan okul kitaplarnda da yaymlanmak suretiyle, yaygnlk göstermitir.4
Gagauz halk fkralarn konu açsndan u sralamaya koyabiliriz:
1. Din ve din adamlar hakknda
2. Hakimler hakknda
3. Örf-Adet ile bal olanlar
4. Komuluk, dostluk hakknda
5. Yalanclk, hrszlk, hilekarlk hakknda
6. Fakirlik
7. Nasreddin Hoca’nn hayat hakknda
Kahraman sfatyla ise fkralar bir kaç çeide ayrmak mümkündür. Bunlarn bazlar mehur tiplerin adlar ile anlr: mesela:
Nasrtradin (Hoca Nasreddin),
alver Köse,
Balakir, Gani ve

4

Bak. Mokov, V. A (1904). "Nareçiya bessarabskih gagauzov"(Besarabya Gagauzlan'nin iveleri): Türk
Kavimlerin Halk Edebiyati Örnekleri. Yay.:V. Radloff. C.X. Sank-Peterburg. Manov, Atanas. Gagauzlar
(Hristiyan Türkler). (Bulgarcadan çeviren: Türker Acarolu). Varlk Neriyat. Zajaczkowski, Wlodzimiers
(1966). Yezyk i Folklor Gagauzow z Bulgarii (Bulgaristan 'daki Gagauzlar’in DiIi ve Folkloru). Krakow.
H.;   .;
  > C. )C . 1990;   «  @» 1990-1995  .
Tudora Arnaut “Gagauzlarda Fkralar ve Nasreddn hoca’ Uluslararas Nasreddn Hoca Bilgi öleni
(Sempozyumu @Bildirileri. 24-26 aralk 1996, zmir. Atatürk Kültür Merkezi Yaynlar. Ankara, 227-235;
Tudora Arnaut “Gagauzlarda Nasreddin Hoca”. Nasreddin Hoca’nn Dünyas. UNESKO 1996 Nasreddin
Hoca yl. Türkiye  Bankas Kültür Yaynlar.1996, Ankara.105-110.
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Yalanc Petri v.b.
Bunlar milleti elendiren ve güldüren sevilmi halk kahramanlardr.
Gagauz folklorunda en yaygn olanlar Hoca Nasreddin fkralardr. Eer Yalanc Petri tipindeki fkralar yirminci asrda meydana gelmi ve çounlukla Çadr
Bölgesini kapsyorsa Nasreddin Hoca çok renkli, geni halk arasnda asrlarca dilden dile aktarlmaktadr. Bu kahraman tipi ve bununla ilgili konular farkl halklarla
benzerlik sergilemektedir. Fakat, Türk dünyasnda yaygnl ve benzerlii daha da
fazla göze çarpmaktadr. En önemlisi ise, elendirici ve güldürücü yandr. Bu nedenle diyebiliriz ki, fkralarn konular, güldüren motifleri milletin müterek maldr.
te aadaki örnekte gösterildii gibi:
Dostun biri Nastradinä sormu: Bu senin karn, dostum ne okadar çok gezer?
-O az gezer,- demi Nastradin,- çok gezäydi evä dä geleciydi, osad hep aalemdä durer.
Baz kahramanlarnn ismi yer deitirebilir. Fkralar adn deitirip yeni isim
sahibi olur. Mesela Hoca Nasreddin’in fkrasn Bozac Kosti’nin veya Yalanci
Petri’nin fkras gibi anlatlmas, uyarlanmas mümkündür:
Bir avam Kosti aa dükkann asma kilidini demir testereylän kesermi. Geçen insanlar sormular ona:
“Ne yapêrn ?”
“Kemence çalêrm” cuvaplam.
Ama sesi iidilmer,
Sesi yarna iidilecek
alver Köse’nin fkralar ise uzunluk bakmndan halk hikayelerine benzer.
Burada Kurnaz Köse’nin yaptklar, kurnazlklar hikaye tarznda anlatlr.
Fkra anlatmas büyük bir maharet ve sanat ister. yi anlatmak isteyen,
zemin ve zamana uygun bir fkra getirir. Baz yerlerde, köylerde kendi cümbülerini anlatan yaratc nüktedanlar (cümbüçülar) vardr. Onlarn dilinde fkralar
asl amaçlarndaki tesiri yapar.
Fkra, bir tür olarak halk edebiyatnda olduu gibi halkn sosyal hayatnda
da önemli yer tutar. Bu tür ile insanolu bir yandan stresini atar ve günlük hayatna nee katarken, dier yandan da ortaya çkarm olduu örneklerle eitici,
nasihatler de sunmaktadr.
Destanlar
Türk Halk Edebiyat gelenei içinde "destan" terimi birden fazla nazm ekil ve tür için kullanlm ve kullanlmaktadr. Eski Türk Edebiyat nazm ekillerinden mesnevilerin bir bölümü ve manzum hikâyeler saylmaktadr. Anonim
sözlü halk edebiyatnda ve Âk edebiyatnda koma veya mâni dörtlükleri ile
yazlan veya söylenen ferdî, sosyal, tarihi, ackl veya gülünç olaylar tahkiye
teknii ile çeitli üslûplarla aktaran nazm türüne ve bu yazda ele alnan kâinatn, insanln, milletlerin yaradln, geliimini, hayatta kalma mücadelelerini ve çeitli olay ve nesnelerle ilgili sebep açklayan ve Bat Edebiyatnda "epope" terimiyle anlan eserlerin tamam da Türk edebiyat gelenei içinde ve
"destan" ad ile anlmaktadr. Bütün dünya edebiyatlarnn balangç eserleri
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olan destanlar, çeitli konularda yaradl hikâyeleri yannda, milletlerin hayatnda büyük yanklar uyandrm bir kahramann veya tarih olaynn millet karsnda ortak sembol ve ifadelerle zenginletirilmi uzun manzum hikayeleri
olarak adlandrlmaktadr. Destanlar bir milletin ortak mücadelesini, ortak deerlerini, kurallarn, anlamlar bütünlüü içinde yorumland ve yaatld
toplumun geçmiini ve geleceini temsil ettii için, dünya edebiyatnn en popüler eserleri olarak kabul edilmektedir.
Gagauzlarn Türk Dünyas ve Anadolu ile ortak olan destanlar bu açklamann bir kantdr. Manzum olarak söylenen destanlarn çok az baz ksmlar
ile yazya geçirilmi, bazlar ise derleme eklinde kalmtr. L. Çimpoe derleme
srasnda Gagauzlarn yaadklar corafyalarda Arzu hem Kamber, Ak Garip,
Tahir hem Zühre, Dengi Boz ile Tepegöz ve Körolu destanlarnn varyantlarna
rastlamtr. Ouz boyunun en büyük eserlerinden olan Dede Korkut’un izlerinin ve varyantlarnn Gagauz destanlarnda da görülmesi Türk Dünyas içerisinde edebî devamll vurgulamaktadr. Özellikle de Bams Beyrek boyu ile
Basat’n Tepegöz’ü öldürmesi Gagauz halk destanlar ve hatta türkülerinde de
rastlanmaktadr. Bu ksm Gagauz destanlarnda “Tepegöz” adyla adlandrlmaktadr.
Ksa hikayesi öyledir: Üç arkada çalmak ve para kazanmak için çktklar yolda bir Tepegözle karlarlar. Tepegöz, gençleri yannda çalmak üzere
ikna eder. Gençler Tepegöz’ün bebin koyununa bakacaklardr. Tepegöz,
maarasna götürdüü gençlerden birisine bakr kazandaki suyu kaynatmasn
ve su kaynaynca kendisini uyandrmasn söyler. Genç, su kaynaynca
Tepegöz’ü çarr. Tepegöz, genci kaynar suya daldrp sonra yer. kinci genci
çarr ve ayn ekilde onu da yer. Üçüncü genç de Tepegöz’ün çars üzerine
giderken kuzulardan birisi dile gelir ve Tepegöz’ün arkadalar gibi kendisini de
yiyeceini; dikkatli olmasn tembihler. Üçüncü Genç, kaynayan suyu
Tepegöz’ün kafasna dökerek gözünü kör eder.(Çimpoe 1997.121-132)
Gözü kör olan Tepegöz, genci yakalayabilmek için koyunlar teker teker
yoklayarak dar çkarmaya balar. Bunun üzerine ayn kuzu, bir koyun kesmesini, postunu üzerine geçirmesini ve bu suretle dar çkmasn öütler. Bir
posta bürünerek kurtulan Genç, Tepegözün elinden ald sihirli yüzüü kuyuya atar. Yüzüün ardndan kuyuya düen Tepegöz’ün üzerine talar atarak Tepegöz’ü öldürür. Bu destandan Gagauz dilinde bir parça örnek bize yazdklarmzn bir kant olarak karmza çkacaktr:
“Ne zamansa, neredâ sa varm bir adam, onun uaklar yokmu. htârlk
yaklam, yardmc sa yokmu. Gezer ylaççlarda, içer nesoysa ilaçlar, ama
faydas yokmu. Bir kerâ demilâr ona:
- Damnat gözünâ tölâ-bölâ ilaç, ama sakn bak dilinâ damnatmayasn!
Nesoy yaper damnader da korunurkan kaçrer dilinâ da biraz. Bundan sora oler onun bir çocuu. Anas-bobas hiç esap almeerlar nicâ hz büüyer
onnarn oolu. Oler bir kaavi, görümnü olan. Sorer bobasma:
- Vard m benim kardam, kzkardam?..
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- Vard, çocuum, çoktan bu ilâr geçirildi, ilâârdi senin batülarn krda,
kakun da götürürdü onnara imââ. Kaybeldilâr nicâ er onnar yuttu.
- Er kendinâ bulamer bu pelivan:
- Mamu, - deer çocuk, - yap bana bir çörek. Ola çörek ani etisin bütün
yola. Cndecâm aaramaa batülarm hem kakumu, onnar bulup kurtarmaa.
Çingenelerâ yaptrer bir topuz krk say aarl. Yollaner bu çocuk yola, uzun bir >ola, gider nekadar gider, çker Tepegözlerâ. Tepegözlâr sa tölâ
insannarm bizim pbiymilâr, tepelerindâ da varm birâr gözleri.
Çaarer bu olan onnar düümââ. Tepegözlâr da deerlâr buna geeri:
- Biz üîleyecez da sân yok olacan buradan nicâ bir tüü.
- Siz beni üfleyeceniz, - deer geeri çocuk, - ama benim var bir topuzum,
bir kerâ uracan da hepsinizi kaybedecâm er uzundan. Çkarn benim aalarm
hem kakumu zerâ...
Bunnar düünerlâr, taa ü vermââ bu olana, ne o isteer, zerâ belli ani o
akalameer bizim-nân. Çkarerlar zaptan kakusunu hem batülann. Kardalar
toplu sevinerâk giderlar evâ.
Te o zamannardan iidilmiti, ani Tepegözleri da var nicâ ensemââ”.
Sora o olan Tepegözlârlân taa düüer. Birkaçn yok eder, birkaç sa
olerlar ona kafadar...” 5
Gagauzlarn arasnda çok varyant bulunmayan Körolu, destan snfna
girmektedir. Dionis Tanasolu, ise Körolu destann Gagauz dilinde öyle tantmaktadr: “Türk halklarn folklorunda var bir geroy, ad Kör-olu. Onun girgin yaptklar için düzülmü gözel pietler, annatmak hem türkü. Neçin demiler
ona Kör-olu?
Bobas onun Hasan, zorda kalp, yanam bir zengin hem fena beye
beygir bakma. Beyin bir kere üfkesi çker Hasana da izin verer onun gözlerini
çkarsnnar. Adam kör kalêr. Ama varm onun bir oolu, ad Ali. Bu çocuk pek
severmi beygirleri. Bobasnda varm sade bir genç tay. O onu büüder da emin eder, ani kim çkaracek hain beylerden kendi bobas için hem hepsi
fkareler için. O girgin düer onnarlan, ona toplaêr çok girgin yigitler da düzerler bir kavi asker. nsan demi ona girgin Kör-oglu (körün oglu). Bu dastan
Kör-oglu rasgeleer bizde de.” (Tanasolu, 1990:15)
Destanlar halkn tarihine k tutarken, Gagauzlarn milli kimlikleriyle, Türk
dünyasnn ayrlmaz bir parças olduklarnn bir göstergesinin kantdr.
Masallar
Masallar Türk dünyas edebiyatnda olduu gibi Gagauzlarn arasnda da
oldukça yaygndr. Günümüzde Gagauz masallar yaygnlk bakmndan dier
türlere nazaran halkn ve çounlukla çocuklarn arasnda en fazla rabet görmektedir. Masallar genellikle evrensel bir tür olarak tanmlanmaktadr. Ma5

N.Baboglu .I.Baboglu, K.Vaslioglu. Gagauz dili hem literaturas. 9 klas.tiinta.2003. s.297.
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sallarn balangç veya yerlekeleri belli deildir. Belli bir halka ait olmasalar
da içermi olduklar motiflerle, kahramanlarla, olay örgüsü ile bazen söylenmi olunan yer ve halkn milli öelerini de yanstabilmektedirler. V.
Mokov, W. Zajaczkowski, N. Babolu, V. Srf, S. Bulgar, S. Ekonomov, G.
Gaydarc, P. Çebotar, M. Durbaylo vd. yaymladklar masal metinlerinde Gagauz
insannn duygu ve düünce dünyas yanstlmaktadr. Ayn zamanda ortak bir geçmiin de izlerini tayan bu masal metinlerinde Hristiyan dünyasnn unsurlar gibi
slâmî unsurlar da bulunmaktadr. Türk, Dou ve Bat dünyasnn birtakm mitolojik varlk ve olaylar gibi "kurt" miti de bu masallarda "canavar" adyla yerini almtr. Ayn zamanda dinlerine bal olan Gagauzlar Allaha inanmalar ve onu kutsamalar masallara da yansmtr. “Allahn evinde”, “Allahn yazd bozulmaz” ,
“Ayozlarn izi” vd. gibi dini içerikli masallar bunlara örnektir.
Ayrca, masallar konularna göre hayvan masallar, büyülü masallar, yaay
masallar olarak kendi içerisinde gruplandrlmaktadr. Bunlardan hayvan masallar
dier milletlerin hayvan masallar ve fabllaryla benzerlikler gösterirken yaayla
ilgili “Bayr oolu”, “Balakir hem çorbac”, “Binbir vançu”, “Büülü kavallar” vd. masal
örnekleri bu sralamaya dahil deildir. Bu masallarda Gagauz insannn günlük hayat sahneleri yanstlmaktadr. Masallarn yaps kendi özelliini balanmas ile belli
eder. Zengin tekerleme söyleme geleneine sahip olan bu örnekler birçok masalda
görülmektedir. Meselä “ masal masal maniki, trnaa vardr oniki, onikinin yars ,
boz tilkinin derisi, açan baktn geri, koca parça deri”..Yine birçok masalda anlatc
masal kahraman olarak yer almakta, ve böylece bu örnei ölümsüz klmaktadr.
Kardalar
“Bir vaktlar varm, bir vaktlar yokmu, eer olmayaym sölenmeyeceymi. Varm iki karda. Yaaarmlarm onnar yannak, ama birtakm diilmilâr. Birisi zenginmi, islââ yaaarmi, sofras doluymu, ama uaklar yokmu. Öbürü fukaaraym, yoklukta yaaarm dokuz da uaa varm.
Bir yln çok ktlk olmu, fukaara baka bereketli yllarda da zor çekârmi,
ama sindi ktlkta ilkyazn heptân aaç kalm, imelik hiç yokmu. Uaklar paçasndan tutulu gezärmilâr. Ne yapsn bu fukaara? Gider zengin batüsuna.
— Batü, ver bana bir-iki auç terekâ: uaklarm aaçlktan ölerlâr. Sendân
kaarâ, kim beni acyacek? Te senin ambarlarn dolu terekâylân!
— Vereyim, — demi batüsu, ama bir i: çkar kendinin bir gözünü.
— Allahm, necin sana bu lââzm? Ne fayda olacek sana, açan ban gözümü çkaracam? Ban iki gözlân uaklarm bakameerm, ama birlân nasl
baknacam?
— Yok biey, — demi zulüm zengin. — Vereyim sana ödünç hep okadar
etirmeyecân, ama ban aulumdan bieycik vermeerim ölâ bouna, baari
istediimi yap.
Çok düünmü fukaara, ne yapsn. Ama açan görmü, ani bçak urmu
kemââ, dürnü kayllaa — taa ii kalsn kör, ama uaklarn kurtarsn. Da tâ ölâ
kendi elinnân çkarm kendi gözünü.
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— Te, kardam, — deer o batüsuna, — senin istediin oldu, ver uaklarma imelik. Zengin görmü, ani kardamn gözü halizdân çkk da vermi ona
bir çuval terekâ....’6
Atasözleri ve deyimler.
Atasözü ve deyimler uzun deneyim ve gözlem ürünü olan, topluma bir
öüt vererek doru yolu göstermeye çalan ksa, özlü sözlerdir. slamiyet öncesi edebiyatta sav olarak bilinen atasözlerinin çou hece ölçüsüne uygundur.
Atasözlerinde genellikle geni zaman kipi kullanlr. Didaktik özellikler tayan
atasözleri hem gerçek, hem de mecazi anlam tar.
Gagauz atasözleri ve deyimler yllarca halkn arasnda kendi varlklarn
sürdürmü ve halkn konumasnda bir yardmc etken olmutur. Kendi duygularn, da vurmak için her Gagauz ferdi birkaç cümlenin arasnda mutlaka bir
atasözü veya deyim yerine göre kullanr ve vermeye çalt mesaj bu kalpla
tamamlar. Bu tür, dier türlere göre canlln hiç bir zaman kaybetmez, çünkü
hayatla beraber gelecee adm atmaktadr. Gagauz atasözlerini yap bakmndan düz cümle yapsnda ve iirsel ekilde söylenenlere bölebiliriz. Çounlukla
düz cümleler düzeyinde kurulan bu örnekler konu bakmndan en fazla nasihat
mahiyetini tamakta ve eitici özelliklere sahiptir. Türk dünyasnda örnekleri
ile benzerlikleri de göze çarpmaktadr: “iri oturalm dooru lavedelim”, “ Bir
seslä bin dinle” , “Komuunun tavuu kaz görüner”, “Tatl dil ylan da deliinder
çkarêr”, “Tütmedik baca kalmazm”, “ Varna, Varna parasz varma, varrsan
da Balk Parasndan aaa varma”, “Ver elinnen, da aara ayannan”.
Deyimler bazen atasözleri eklinde olurken, bazen ancak birer veya ikier
kelimeden ibaret olmaktadr.: “Yazk kza yand çocuk”, “akan çöbündä olsun” “ en ol!”, “evkine saalk!” (Güngör, M. Argunah. 1991. 84-89).
Atasözleri ve deyimler Gagauzlarn sözlü ve yazl edebiyatnda dedelerinden gelen örneklerle yer alrken günlük hayatta da devaml yenilenmektedir.
SONUÇ
Sözlü halk edebiyat türleri yazl edebiyatn temelini olutururken halkn arasnda ise konuma, duygularn dile getirmede bir iletiim arac olmutur. Milletlerin kaynamasnda ve birbirinden etkilenmesinde rol alan folklor türleri
kendi içerisinde de kaynam ve bir yandan kendi tür özelliini korurken, dier yandan da farkl türler yaratmtr. air ve yazarlarn kayna olan anonim
türler kendi canlln korurken zamanla yenilenmitir. Gagauz sözlü halk edebiyat tpk dier Türk boylarnda olduu gibi gerek tür çeitlilii bakmndan
gerekse bu türlerin içerdikleri konu ve yap bakmndan benzerlik göstermektedir. Nazm türlerinin anlatm ekli daha fazla dinleyicinin aklnda kalrken
nesir içerikli türler ise nazm ekli örnekleri içerisinde onlara daha bir canllk
katm ve edebi ruhunu yükseltmitir.
6

N.Baboglu .I.Baboglu, K.Vaslioglu. Gagauz dili hem literatura okumaklar. 5 klas.tiinta.2000. s.175
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Türk dünyas edebiyatnn ayrlmaz bir parças olan Gagauz sözlü halk
edebiyat türleri dier yabanc halklarn edebiyatlarndan etkilense de Türk
Dünyas edebiyat türleri onun temelini oluturmutur.
Abstract
The aspects of researching lyric genres of folk and forms of representation the picture
of the world in the folk tradition.
For about hundred years the Gagauz literature was relying only on the oral national
tradition. For centuries the Gagauz nation was know as the nation that doesn’t have its own
written sources. Now the nation that is like the part of the whole Turkic world is closely connected with its own customs and traditions is living in the Autonomous region of the Gagauz
in Moldova. Besides at about 40 thousands of the people are living in Ukraine on the border
of the Gagauz Autonomy.
The Gagauz nation has never lost its own national consciousness. In spite of various
assimilative politics it protected its language and national identity for centuries that helps this
nation to be alive till our times. The works like Divan-ü Lügat –it Türk, Kutatgu Bilig, Kitab Dede Korkut that are considered to be common to all Turkic nations and so are also considered to be a part of the heritage of the Gagauz nation. The oral Gagauz literature transferred from one generation to another is the owner of the various literature types. Tales, legends, destans, stories, anecdotes, proverbs and idioms, türküs, ballads, mani, word puzzles ets.
are only some of the oral literary types.
It’s possible to divide the Gagauz oral literature into two parts: verse and prose.
Türküs, ballads and verse of manis are related to the types of verse. Besides a part of Gagauz
destans is written in verse that is give an opportunity to include it to this part of the classification.
The main problems of the following research work are the out- and inter- text investigations, researchings of themes, structures and contents of the works and connections between
them, studying and founding examples of the verse in prose types of the Gagauz literature, scientific approach of these types.
Keywords : folklor ceremony, genre,textual study
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