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ÖZET 

Terekeme Türkleri halk kültürü itibariyle bir hazinedir. Bu geniş 

malzemenin diğer Türk halklarının kültürleri ile karşılaştırılmalarının 

yapılabilmesi için dil ve kültür hazinelerinin tespitlerinin yapılması 

gerekmektedir. 

Kars, Tiflis, Bakü üçgeni arasındaki ve çevresindeki topraklar 

Terekemelerin doğal ana yurtlarıdır. Muş-Bulanık ilçesine 1926-1932 

yıllarında Gürcistan ve Kars bölgelerinden göç ederek yerleşmişlerdir. 

Terekemeler Türkçe'nin kendilerine has bir ağzını konuşmaktadırlar. 

Esas olarak Türkiye’de bu görüldüğü kadarıyla asimilasyona uğrayıp 

Doğu Anadolu ağızlarına karışmıştır. Muş ilinde yaşayan Terekemelerin 

ağızlarında tespit edilen önemli ses ve şekil bilgisi özellikleri yöre ağızları 

ile ilgili etkileşimleri değerlendirilmiştir. Muş ilinde yaşayan 

Terekemelerin ağızlarında tespit edilen önemli ses ve şekil bilgisi 

özellikleri sıralanmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ağız, Türkiye Türkçesi ağızları Muş-Terekeme ağzı,  

 

MUŞ-BULANIK TEREKEME DIALECT 

ABSTRACT 

Terekeme Turks are a national treasury in terms of folk culture. Their 

treasuries of language and culture need to be identified to make a 

comparison between such huge set of materials and the cultures of other 

Turkish folks.  
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Lands within the Kars, Tbilisi, Baku triangle and the surrounding area 

are the natural homelands of the Terekemes. They migrated from Georgia 

and Kars to Muş-Bulanık between 1926-1932 and settled there.  

Terekemes speak an idiosyncratic dialect of Turkish. In fact, this dialect 

has seemingly undergone assimilation and merged into the dialects of 

East Anatolia. Interactions between the significant phonological and 

morphological features found in the dialects of Terekemes living in 

Turkey and those of the regional dialects were evaluated in this study. 

Distinctive phonological and morphological features identified in the 

dialects of Terekemes living in Muş have been specified.  

Key words: Dialect, dialects of Turkey Turkish, dialect of Muş-Terekemes 

 

GİRİŞ 

ÇeĢitli dönemlerde öncelikle Kars‟a buradan da Anadolu‟nun değiĢik coğrafyalarına dağılan 

Terekemeler; Amasya, MuĢ, Sivas, Adana, Tokat, Kayseri, gibi illere yayılmıĢlar ve otantik 

yapılarını sürdürmüĢlerdir. Kars bölgesine gelen Terekemeler Karapapak olarak da 

adlandırılmıĢtır. 

Terekemeler tarafından MuĢ ovası 1926 yıllarından sonra yerleĢime açılmıĢ olup; Muratgören, 

Yağcılar, Arakonak (Odunçor), Mescitli, Üçtepe (Mirbar) ve Yoncalı kurdukları köylerden en 

bilinenleridir.  

Terekemeler, buradan da batıya doğru göç etmiĢlerdir. Son yıllardaki göç olayları ile yukarıda 

anılan köylerin demografik yapısında değiĢiklikler olmuĢtur. 2008 yılı itibarı ile bizim tesbit 

ettiğimiz; MuĢ Mercimekkale‟de 5-6 hane, Arakonak‟da 5-6 hane, Yoncalı‟da 50-60 hane, 

Güllüovada 70-80 hane, Malazgirt‟teki köyler ise tamamen boĢalmıĢ olup sadece bir 

mahallede 5-6 hane kalmıĢtır. 

Yılmaz Çebi 1972‟de Bulanık ağzını  “AyrıymıĢ gibi görülen bu ağız Karadeniz, ġavĢat, Kürt, 

Çinçavat ve Terekeme ağızlarının müĢterek özelliklerinden meydan gelmiĢ, fakat Azeri ağzı 

ile Terekeme ağzının söyleyiĢ özellikleri ağır basmıĢ bir ağız olarak tanımlamıĢtır (Çebi 

1972). 

MuĢ-Bulanık Terekemelerinin ses özelliklerinin incelenmesi neticesinde, MuĢ-Bulanık 

Terekeme ağzının belli baĢlı özelliklerini ve Kars Terekeme ağızlarından ayrılan taraflarını 

Ģöyle sıralayabiliriz. 

MuĢ-Bulanık, Terekemelerin göç yolunda önemli bir nokta oluĢturarak Bulanık ağzının 

bugünkü Ģekillenmesini önemli ölçüde belirlemiĢtir.  

Kıpçak Türkçesi döneminde kaideleĢen b>v, p>f değiĢimi aynı Ģekilde izlerini Terekeme 

ağzında da muhafaza etmiĢtir. Bu durum Kars Terekeme ağzında kurallaĢmıĢ olmasına 

rağmen, yerli ağızların etkisiyle inceleme bölgemiz olan Bulanık Terekeme ağzında 

kaybolmaya yüz tutmuĢtur. 
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Kars Terekemelerinin en belirgin özelliklerinden biri sızıcılaĢmadır. Bu ağızda, kelime 

ortasındaki -b-‟ler -v-; -c-„ler -j-; kelime sonudaki -p‟ler -f olur (Ercilasun 1983:147). Bulanık 

Terekemelerinde bu sızıcılaĢmaya pek sık rastlanmamaktadır. 

b>v değiĢmesi: Kars Terekeme ağzının en karakteristik özelliğidir. Bu ağızda kelime 

ortasındaki -b- ünsüzü istisnasız -v- olur (Ercilasun 1983:114). Bu karakteristik özellik 

Bulanık Terekeme ağzında ortadan kalkmıĢtır. 

p>f değiĢmesi: Kars Terekeme ağzında -b- ünsüzleri nasıl -v- olarak sızıcılaĢıyorsa p 

ünsüzleri de istisnasız bir Ģeklide f olarak sızıcılaĢmaktadır (Ercilasun 1983:115): Ancak 

Bulanık Terekeme ağzında çok nadir bir iki örnek görmekteyiz. Zarf-fiil eki -p de 

deyif<deyip, galıf<kalıp, gözleyif<gözleyip Ģeklinde sadece bir kiĢinin ağzında görülmektedir. 

Kars Terekemelerinde görülen anlatılan geçmiĢ zamanın ikinci ve üçüncü Ģahıslarda -p ekiyle 

yapılması görülmekte ve bu -p sesi, Kars Terekeme ağzında sızıcılaĢmak suretiyle -f‟ye 

dönüĢmektedir. Bu özellik de birkaç kelimede nadir olarak görülmekte ve yazı dilinin 

etkisiyle p‟leĢmektedir: görüftü<görmüştü, gelifler<gelmişler, keçif<geçmiş, düşüf<düşmüş 

c>j değiĢmesi: Terekeme ağzının en karakteristik üç değiĢmesinden biridir. Bu ağızda kelime 

ortasındaki -c- ünsüzleri istisnasız -j- olmuĢtur. Böylece gelecek zaman eki de diğer ağızlara 

göre farklılaĢmıĢtır (Ercilasun 1983:113): -ç->-j- güjlü<güçlü, gelajaḫ<gelecek 

dinniyejeyh<dinliyecek Ģeklinde 1972 yılında Yılmaz Çebi‟nin derlediği metinlerde bu 

değiĢikliğe sık rastlanmasına rağmen, Bulanık Terekemeleri ağzında tamamen ortadan 

kalkmıĢtır.  

ç>ş değiĢmesi : Kars Terekemelerinde hece ve kelime sonunda çok yaygın olan bu sızıcılaĢma 

yöremizde üş<üç, başlangışTayken<başlangıçta iken, ġaşmadım<kaçmadım, geşti<geçti gibi 

birkaç örnekle sınırlıdır. 

ŋ‟yi en iyi Ģekilde muhafaza eden ağız Kars Terekeme ağzıdır. ŋ ünsüzünün uğradığı 

değiĢikliklere bakarak Kars ağızlarının bazı uzantılarının tesbit etmek mümkündür (Ercilasun 

1983:119). Bununla beraber, Bulanık Terekeme ağzında ŋ kendini muhafaza etmeyerek n, 

sana; Azeri ağzının etkisiyle ğ‟ye dönüĢmüĢtür: sağa<sana, Bazen köynümle<gönlümle 

örneğindeki gibi y Ģeklinde geliĢme göstermiĢtir.  sora kelimesinde görüldüğü gibi de 

tamamen düĢmüĢtür. Metin derlenen Ģahısların çoğunda ŋ sesi çok nadir görülmektedir. 

göŋlüm, baŋa, saŋa, gözüŋ, seniŋ, şüpheŋ, ḳızınıŋ 

k>hy değiĢmesi: k ünsüzü Bulanık Terekeme ağzında yh pişirmeyh<pişirmek, 

günnüyh<günlük
 
 (Çebi 1972:19) Ģeklinde kullanılmıĢ olmasına rağmen günümüzde kaybolup 

gitmiĢtir. Birkaç örnekte sadece h olarak muhafaza edilmiĢtir. çiçeh<çiçek, şenlih<Şenlik, 

gėdeh<gidek, feleh<felek, vėrmeh<vermek, halledeh<halledek, dėduh<dedik 

g->y- değiĢmesi: Kars Terekemeleri ağzında önemli bir yer tutan ve kurallaĢan bu değiĢme, 

Terekeme ağzını diğer ağızlardan ayıran ölçülerden biri olmasına rağmen yazı dilinin tesiriyle 

gittikçe kaybolmaktadır (Ercilasun 1983:116). Bulanık Terekeme ağzında, bu özellik 

tamamen kaybolmuĢtur. Ġç seste görülen -ğ->-y- akıcılaĢması ise Doğu Anadolu‟nun diğer 

ağzılarında da görülen bir değiĢikliktir. eyer<eğer, beyendiyim<beğendiğim 



www. turukdergisi.com  Osman Özer 

                                                                             
TURUK 

International Language, Literature and Folklore Researches Journal 
2014, Year 2, Issue 4 

Issn: 2147-8872 

 - 245 - 

k>y değiĢmesi: Kars Azeri ağzında rastlanıldığı için karakteristik (Ercilasun 1983:116). olan 

bu değiĢmeye Bulanık Terekemeleri ağzında yer yer rastlanılmaktadır: vereceyidi<verecek 

idi, yazılacayıdı<yazılacak idi 

Codex Cumanicus‟ta görülen maa, saa, söün gibi diftonglar Terekeme ağzında en ilerlemiĢ 

Ģeklini bulmaktadır (Ercilasun 1983:146). Ġnceleme bölgemizde bu diftonglar 

görülmemekte,sadece y düĢmesinin sonucu olarak ortaya çıkmıĢ bir iki örnekte görülmektedir: 

şeėdirler<şey ediyorlar. 

v>y değiĢmesi: pilav, ev gibi kelime sonudaki -v Kıpçak Türkçesi tesiriyle Terekeme ağzında 

bu ses -y ile değiĢmekte ve bu değiĢikliğin sebebiyle analojik bir değiĢme sonucunda öy<ev, 

piloy<pilav Ģeklinde yuvarlaklaĢmaya sebeb olmaktadır (Ercilasun 1983:146). Bu değiĢme 

Bulanık Terekeme ağzında görülmemektedir. 

b>m değiĢmesi: Bu durum Türkmen boylarının en önemli ses bilgisi özelliklerindendir 

(Korkmaz 1984). Kars Terekemeleri ağzında ben>men, bin>miŋ gibi kelime baĢındaki b>m 

değiĢmesinde Kars Terekemeleri m‟li Ģekilleri kullanırken Bulanık Terekemelerinde yöre 

ağızlarının etkisiyle bu oran gittikçe azalmıĢtır. 74 yaĢındaki GülpaĢa Akgül‟ün 40 yaĢındaki 

Ferahnaz Tuç‟un ağzında m‟li Ģekiller diğer derleme yaptığımız kiĢlerde de b„li Ģekiller 

fazladır. Güllüova‟da 62 yaĢında Allahverdi ġimsek‟de m„li Ģekil bulunmamaktadır. 

ḫ   hırıltılı, sızıcı ve sedasız bir damak ünsüzüdür (Ercilasun 1983:100). Anadolu ağızlarında 

da olduğu gibi Bulanık Terekeme ağzında da ḳ>ḫ değiĢmesi Ģeklinde oluĢmuĢtur. MuĢ 

ağzında da en sık görülen ses özelliğidir (Özmen 2007:21). Bu özellik yöremiz ağızlarını 

Anadolu‟nun dağlık yörelerinde yaĢayan Yörük ve Türkmen unsurlara da bağlar (Gülensoy, 

Burhan 1994:32). 

Ön damaktaki g sesini, Kars Terekemeleri gibi Bulanık Terekemeleri de muhafaza etmiĢtir. 

Arka damak ġ ünsüzü iki ünlü arasında genellikle korunmuĢ yer yer de kayarak yarı 

sızıcılaĢmıĢtır. Aynı Ģahıstan derlenmiĢ metinde  bile hem patlayıcı arka damak ünsüzü ġ‟nın, 

hem de yarı sızıcı dip damak ünsüzünü ğ‟nin kullanıldığını görmekteyiz.  

Arka damak ünsüzü ḳ‟nın ön seste korunduğu görülmekle birlikte aynı kiĢinin konuĢmasında 

tonlulaĢarak ġ olurken ḳ Ģeklini de muhafaza etmiĢtir. 

Muharrem Ergin  “Dikkati çeken Ģey I. tekil Ģahıs ekinin –em Ģeklinde olmasıdır. Bu mühim 

bir Azeri hususiyetdir. Gerçekte Azeri ve Osmanlı sahaları arasında belirli ayrılıklardan birini 

bu Ģahıs eklerindeki fark teĢkil eder” demiĢtir (Ergin 1981:125). Bulanık Terekemelerinde 

birinci ve ikinci tekil Ģahıs ekleri; Kars Azeri ve Terekeme ağızlarında olduğu gibi –am/–em 

Ģeklindedir: durmam, giderem,  büyümüşem. GeniĢ zaman eki I. Tekil Ģahıs çekimi MuĢ 

ağzında da geniĢ ünlülerle yapılmaktadır (Özmen 2007:24). 

Kars Terekeme ağzında en yaygın sedalılaĢma türleri; ḳ>ġ, k>g, ç>c, t>d, s>z>f>v, p>b‟dir. 

ḳ>ġ değiĢmesi: En yaygın değiĢme olan ḳ>ġ Bulanık Terekemelerinde yazı dilinin etkisiyle 

azalarak ḳ yönünde bir geliĢme göstermiĢtir. En yaygın görülen değiĢmedir. Kars 

Terekemelerinde ister Türkçe, ister alıntı tüm kelime baĢındaki ḳ- ünsüzlerinin ġ- olmasına ve 



Osman Özer  www.turukdergisi.com 

 
TURUK 

International Language, Literature and Folklore Researches Journal 
2014, Year 2, Issue 4 

Issn: 2147-8872 

- 246 - 

1972 yılında Yılmaz Çebi‟nin derlemelerinde sıkça rastlanmasına rağmen günümüz Bulanık 

Terekeme ağzında bu oran hemen hemen yarıya inmiĢtir. 

t>d değiĢmesi: Tamamen Azeri ağzının etkisiyle olmuĢtur: t>d değiĢmesi sadece 

damanca>tabanca örneğinde görülmektediir. Özellikle Kars Terekemelerinde; görülen 

geçmiĢ zaman, yaklaĢma ve uzaklaĢma hallerinde t>d değiĢmesi kaideleĢmiĢ 

(Ercilasun1983:109) iken, Bulanık Terekeme ağzında söz konusu değiĢme görülmemektedir. 

Görülen geçniĢ zaman, yaklaĢma ve uzaklaĢma eklerindeki t>d değiĢmesi Kars ağzılarında 

kaideleĢmiĢtir. baḫdım, yapdım, doyşan<tavşan daşında<taşında (Çebi 1972:16). Bulanık 

Terekeme ağzında ise böyle bir değiĢme görülmemektedir. 

Kars Terekeme ağzında g>k, c>ç, t>d, b>p Ģeklinde Sedasızlık görülmektedir: Özellikle Eski 

Türkçedeki t sesinin Bulanık Terekeme ağzında ağzında muhafaza ettiğini görmekteyiz.  

d>t değiĢmesi: Çok sık örnekleri görülmektedir: tanışalım<danışalım, Talına<dalına, 

tüşTüler<düştüler, Tayımı<dayımı, ToḫTorasını<doktorasını, tiyėrler<diyorlar, 

Tilimdir<dilimdir, 

g>k değiĢmesi: kimi<gibi, kelinime<gelinime. 

b>p değişmesi: pitirdi<bitirdi, pıçaḫ<bıçak kelimelerinde görüldü. 

c>ç değiĢmesi: Özellikle Kars Azeri ve Terekemeleri ağzında Eski Türkçe‟deki -çı/-çi eki 

kalıplaĢmıĢtır (Ercilasun 1983:110).  

v>y değiĢmesi: Kars Terekeme ağzının karakteristik özelliğidir. Bu değiĢme sırasında düz 

ünlü yuvarlaklaĢır,  bazen de y sesi düĢer (Ercilasun 1983:121): öymek<dövmek, 

öylendirmek<evlendirmek.  Bu özellik Bulanık Terekemeleri ağzında kaybolmuĢtur. 

ḳ>ḫ en yaygın sızıcılaĢma hadisesidir. Kelime ortasında ve sonundaki ḳ‟ların ḫ‟laĢması 

birçok Anadolu ağızlarında olduğu gibi bölgemizde de kurallaĢmıĢ durumdadır. 

ĠkizleĢme: Daha önceleri (Çebi 1972) bulammėller<bulamıyorlar, gėdemmėr<gidemiyor gibi 

farklı kelimelerde ünsüz ikizleĢmesi görülmekte idi. ġimdi ise sadece rakamlarda bu durum 

göze çarpmaktadır: ikki<iki, yeddi<yedi, amma<ama 

l>n değiĢmesi: EkleĢen ile edatındaki l ünsüzü, Kars Terekeme ve Bulanık-Terekeme 

ağızlarında istisnasız olarak n‟leĢmiĢtir. kimseynen<kimseyle, ġızınan<kızla 

-nd->-nn- değiĢmesi pilavınnan<pilavından, yalannan<yalandan 

-rl->-ll- değiĢmesi: ġimdiki zaman ve geniĢ zaman çekimlerinin üçüncü çokluk Ģahıslarında -

rl->ll gerileyici benzeĢme yoluyla meydana gelen ve kaideleĢen bu değiĢme Bulanık ağzında 

da kaideleĢmiĢ durumda kendini muhafaza etmektedir: salliyėller<sallıyorlar, 

gėdiller<gidiyorlar 

Kelime sonudaki –i‟leĢme hadisesi Doğu Anadolu ağızlarında da yaygın olan bu durum 

Bulanık Terekeme ağzında yok denecek kadar azdır. Bir iki örnekte rastlanmıĢtır: 

annatėrdi<anlatıyordu, çoḫileri<çoğuları  
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ġimdiki zaman eki ağız sınıflandırılmalarında ağızları biribirinden ayıran sağlam bir ölçüdür. 

Kars Terekemelerinde –ir, –ėr, Borcalı bölgesinden gelenlerde –or/–ör Ģeklindedir Bulanık 

Terekemelerinde –ir, –ėr, -yir Ģeklindedir. dėyir<diyor, oturir<oturuyor; oḫuyur<okuyor 

Ģeklinde de bir örneğe rastlanmıĢtır. 

GeniĢ zaman eki –ar/–ėr Ģeklinde daima geniĢtir. görėrsiz<görürsünüz öldürėr<öldürür, 

olar<olur. 

Kars Terekemeleri ağzında ses düĢmeleri ve diftonglar çok sıktır. Bulanık Terekeme ağzında 

Azeri ağzının etkisiyle bildirme ekindeki –r düĢmesi kaideleĢmiĢ durumdadır: 

burdadı<buradadır, ordadı<oradadır 

Nasıl soru zarfı Kars ili ağzılarını birbirinden ayırtedici bir özellik
 
(Ercilasun 1983:152)  iken 

ve Kars Terekemeleri ḫancarı/henceri derken, Bulanık Terekeme ağzında ḫancarı Ģekline 

rastlanmamaktadır. Yerli ağızların etkisiyle nasıl, nassı, nası soru zarfını kullanmaktadır. 

Ünlü ile biten isimlerden sonra yükleme hali olarak gelen -nı/-ni Kars Terekemelerinde 

olduğu gibi Bulanık Terekmeleri ağzında da görülmektedir.  

Ünsüzlerin yer değiĢtirmesi Anadolu ağızlarında olduğu gibi Bulanık Terekeme ağzında da 

görülür: ireli<ileri 

Terekeme ağzının önemli hususiyetlerinden birisi de ilk heceden sonraki o, ö sesleridir 

(Ercilasun 1983:152). Bu özellik de eriyip yok olmuĢtur. 

Bulanık Terekeme ağzında sekiz ana ünlüden baĢka, ė ünlüsü belirgin Ģekilde mevcuttur. 

Genelde Türkçenin normal ünlüleri hâkimdir. Çok az sayıda bulunan uzun ünlüler de alınma 

kelimelerde kendini muhfaza etmiĢ ünlülerdir. Bunların dıĢında ses olaylarından doğan uzun 

ünlüler vardır. Bunlar da ünsüz düĢmesinden,  özellikle Ģimdiki ve geniĢ zaman eki –r‟nin 

düĢmesinden meydana gelen, hece kaynaĢmasından ve ünlü karĢılaĢmalarından doğan 

ünlülerdir.  

Azeri agızlarında özellikle alınma kelimelerdeki ilk seste incelme a>e değiĢmesi bir kaide 

iken Kars Terekeme ağzında bazı kelimelerde buna uymayarak kalınlığı tercih etmektedir. 

Bulanık Terekeme ağzında ise Azeri ağzının etkisiyle, bu incelme daha çok görülmektedir: 

teref<taraf, eziz<aziz, tecüb<taacüb, meşrepe<maşrapa 

Ünlü değiĢmesi bakımından göze çarpan özellik alıntı kelimelerdeki kalın ünlülerin 

incelmesidir. Özellikle a>e yönündeki bu değiĢiklik Azeri Türkçesinin önemli özelliklerinden 

biridir: eziz<aziz, bėçere<biçare, ġelb<kalp 

Azeri Türkçesinin etkisi ile alıntı kelimlerde gerileyici benzeĢme yoluyla ilk hecede ortaya 

çıkan kalınlaĢmalar da görülmektedir: bayaz<beyaz, bambayaz<bembeyaz, camalı<cemali 

Arka damak ünsüzünün kalınlaĢtırıcı etkisiyle de yer yer ünlü kalınlaĢmaları meydana 

gelmektedir: bindıḫ<bindik 

Kars Terekemeleri ağzında Ģimdiki zaman eki dıĢındaki uyumsuzluk sadece düz-kalın ünlülü 

fiillerde söz konusudur (Ercilasun 1983:69). aġli, atėr, aġlicam. Bulanık Terekemelerinde 
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kalınlık-incelik uyumu Ģimdiki zaman ekinde bozulmaktadır. Bulanık Terekeme ağzında bu 

ek genellikle incedir. 

Birinci ve ikinci Ģahıs zamirlerinin yaklaĢma hallerinde kalın sıralı ünlülerin yanında ince 

sıralıları da bulunmaktadır: mene, sene  

Düzlük-yuvarlaklık uyumu bakımından pek sağlam değildir. Ancak Kars Terekemelerinde 

görülen -v- sesinin yuvarlaklaĢtırıcı etkisi, Bulanık Terekemeleri ağzında görülmez. 

o>e, ė>i değiĢmesi: ġimdiki zaman ekinde görülen bu değiĢmede -y- ünsüzünün inceltici 

etkisiyle Türkçede ilk heceden sonra o ünlüsünün bulunmayıĢının etkisi vardır (Ercilasun 

1983:91) oyniyir, çıḫıyėr 

ö>e, ė değişmesi: Bu değiĢmeler özellikle öyle böyle ve Ģöyle kelimelerinde sıklıkla 

görülmektedir. ėle<öyle, bėle<böyle  

i>e, ė değişmesi: Ahmet Bican Ercilasun Azeri ve Kars Terekeme ağzında geniĢ bir yayılma 

alanı bulan bu değiĢmeyi ağızlarda görülen e‟leĢme temayülüne bağlamıĢtır 

(Ercilasun1983:94). bėçere, hėç 

Ünlü Düşmesi : Özellikle Terekeme ağzında konuĢma umumiyetle çok çabuk olmaktadır. 

Kelimeler aralarında boĢluk bırakılması gereken tabii aralık bırakılmamaktadır. Bunun sonucu 

olarak da meydana gelen ünlü düĢmeleri ve ses hadiseleri anlamayı zorlaĢtırmaktadır 

(Ercilasun 1983:95). Bulanık Terekemelerinde ise yerli ağızların ve yazı dilinin etkisi ile hızlı 

konuĢulmamaktadır. Ancak yüksek sesle, bağırarak konuĢulmaktadır. 

Ünlü Türemesi: Anadolu ağızlarında görülen r- ve l- ile baĢlayan alıntı kelimelerde 

görülmektedir. irca<rica, irehim<rahim.  

Ünlü ünsüz uyumunun bozulması: Azeri ağzının etkisiyle ġ ünsüzünün bulunduğu alınma 

kelimelerde ġ ile ince ünlüller yanyana gelerek ünlü-ünsüz uyumunun bozulmasına sebep 

olmaktadır (Ercilasun 1983:104). ġelb<kalp, ġeder<kadar 

 

DERLEME  METİNLER 

Anlatan : Allahverdi ġimĢek 

YaĢı  : 62 

ĠĢi  : Çiftçi 

Derleme yeri : Güllüova  

bunnan ben kirve olduḫ bunun çocuḫlara ben kirve olduḫ ondan sonra devamlı on beĢ yirmi 

senen bunnarlan ben ava geldiḫ amma orda ġızdıḫ bu bene silah çekti ben buna bi 

arḫadaĢınan bu arḫadaĢınan bu berAber gėdirdiḫ bunnan gėtTiK orıya bu bir tene gövercin 

vurdı ġayanın dibinde baĢġa arḫadaĢ var o orda bekliyormuĢ bunlar gėtti bu dedi ben 

güvercine ateĢ edecem dedim ya günahdır güvercine ateĢ etme ha bu dedi ben ateĢ edecem 

ateĢ etTi güvercin orda düĢmedi gėtTi yüz metre ilerde düĢTi ġayanın dibinde arḫadaĢ ġoĢa 

ġoĢa gėtTi o da bizim arḫadaĢ neyse gėtTi o da gövercine bi mermi sıḫTı gėtTiK orıya diyor 
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ya Ģimdi bu diyor ben vurmuĢum o diyor ben vurmuĢum neyse bunlar birbirine silah 

düzeltTiler haġġATTen de ha o dėyir bu dėyir ben vurmuĢum yav ayıpTır bunnarı zornan 

ayırt ettiK 

 

Anlatan : Numan Kiraz 

YaĢı  : 74 

ĠĢi  : Çiftçi 

Derleme yeri : Bulanık-Güllüova 

Ģindi ben buranın çocuġı olduğum içün ġarsın pek Ģeyini pek bilmėrem nerden gelirsen nereye 

gėdirsen ḫancarısan he eski dedelerimiz eğer ḫancarısan nerden gelirsen ḫaralısan ne yapırsen 

iĢte böle biĢeler ġoniĢirler haniya biz onları yaĢamadıḫ görmedıġımız için pek biz de bilmırıḫ 

biz burda büyüduḫ ben ordan gelende bir yaĢındaydım çıldırda ġars çıldırdan geldim burda 

buranın milleti ne Ģekilde ḳonıĢirsa ben de ele ġonuĢtum ama oranın milleti daha baĢḳa türli 

ġonıĢır Ģimdi biz ordan geldığımız benim babam veya bunun babası onun olsaydı onların 

ġonuĢması baĢḳa çeĢitTi e Ģimdi biz de ḥaniya buraya uyduḫ bi daha ġonuĢiriḫ onların 

lisānını pek bizde annamadıḫ tabi tabi ne tür diyėrsen dė eskiden bizim babalarımız e ḫardan 

gelirsen nėrye gėdirsen nerelisin ne adamsın e Ģimdi bilmėrem ki biz nası ġonuĢaḫ kirveliḫ 

dėmaḫ he bunnan ben kirveyiḫ Ģimdi benim çocuḫlarımın kirvesi budur ben bunun aḫlağını 

kendisini beyendiyim için diyerem gel arḫadaĢ sen benim çocuḫlarıma kirve olacaḫ ha ėle 

diyėrem gel ġardaĢ sen benim çocuḫlarıma kirve olacaḫ ha ele kirve oleriḫ tam bize 

annatediler amma Ģimdi biz de onnarın lafını doğrusı begenmirdiḫ sebeb budur haniya millet 

gėtTiKCe aya teref gėtti biz de öle gėtmiye çalıĢtıḫ ha Ģimdi bulanıḫTa terekeme çoğudu en 

çoḫ burdaydı onnar ey ḫardan gelirsen ḫarıya gėdersen ḫaralısan götüme buraya geti iĢte bu 

meselelernen birbirinen ġonuĢėrdiler iĢte dedim a biz de onnarın lafına uymadıḫ devamlı 

türkçe öğrenmeye çalıĢTıḫ ėle oldı babam götürdi bizim orda arazimiz vardı babam dėdiki 

baĢġası yemesin ben gėderken onsekiz ondoḫuz yaĢındaydım genc Ģindi yetmiĢdörT 

yaĢındayam iĢTe tekrar babamnan biz birbirimizden ḳavġa yaptıḫ dėdim ben bu melmeketTe 

durmam o da dėdi Ki bu bizim baba yurdumuzdur dede yurdumuzdur filan illa burda duraḫ 

ben de dedim yoḫ ben burda durmam ben burda büyümüĢüm ordan tekrar bahar oldu tekrar 

göçümüzi yükledıḫ üstü açıḫ ḳamyona  geldıḫ çıḫtıḫ buruya dava eyle oldı 

 

Anlatan : Ferahnaz Tuç 

YaĢı  : 40 

ĠĢi  : Ev Kadını 

Derleme yeri : Yoncalı köyü 

valla annaTėrdiler eskiden büyüklerimiz bayaġı annadėrdi mesela Ģimdi eskiden bir dügün 

barda annaTerdi eskiden bi üç ġardeĢ varmıĢ üç ġardeĢler ġahir bi uzun yolcılığa ḥareket 

ėdirler gėdirler bir düzde tek bi ağaç varmıĢ o ağacın dibinde bėle bir büyük taĢ varmıĢ o taĢın 

ḳaldırirler TaĢın altında bir ġuyu varmıĢ üĢ ġardeĢ birbirlerine dėyirler ki sen ėn sen ben 
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durėm sen ėn o ona ona diyerehTen en küçük ġārdeĢlerni salliyėller aĢağa diyė sen in bu 

ġuyunun içine ne var biz seni çıharTacıḫ bu üç küçük ġardeĢlerini ṭüĢürdüKden sonra bu 

ġardeĢin oraya Ģeedirler diğer iki tene ġardeĢi gėdirler bunnar o ġuyunun içinde bıraḫirler 

bunnar gėtTihden sonra baḫir ki bėle ġuyunun içinde bir küçücüh ḳapı açılir bu ġapıyı açıp 

gėdiller adam gėdir baḫir ki bele bir evde bir Ģeyde oturmuĢ Ģahmaran dėyiler Ģahmaran 

hikāyesi altın sunun içinde bi tenesi oturir Ģahmaran onda sonra baḫir ki o Ģahmaranın 

yanında da bēle yılannar düzüli dėyir yılanların baĢi olir herḥal o ondan sōra dėyir bu ġorḫir 

içeri girmir bu ġardeĢ Ģahmeran buna dėyir ki gel hėç ġorḫma Ģunların baĢlarına basa basa gel 

dėyir bu baĢa basa basa bunnarın etrafına gėdir gėdir onnarın içine bu bunnarın baĢlarına 

bastıḫça bėle pul pul yüzlerine altın Ģekli oġlanın vücüduna bėle Ģekli düzilir bėle ondan sōra 

bir gün artıḫ nassı ėdirse bu çocuḫ bir düzlüge ġavuĢir yanı çıḫir kendisinden gelir baḫir ki 

bėle baĢḳa bir yol o yola gelėr gelėr gitTikTen sonra baḫir ki bi zengin bi aille buna ġarĢısına 

çıḫēr gel benim dėyir evimde ġal dėyir malım saŋa mülüm saŋa servetim saŋa diyereKTen 

bunu götürüP yanına bıraḫir orda ġalir gün olur dönir dolaĢir bunuŋ onu terk ediP gidip gelen 

ġardeĢleri dönüp dolaĢir dilenCi olaraḫ bunun ḳapısına gelir bir ekmeK vėr diye bu ġardeĢini 

tanıyir böle baḫıyir allah allah dėyir bu menim ġardeĢimidi nassı biz bunı ġuyuya attıḫ bu sā 

oradan nassıl çıḫtı bu nasıl geldi bu zenginliye bu vara nasıl ĢeetTi ondan sōra annatir iĢte 

biraz o yannı bu yannı ondan sōra ġardeĢi getirir buna bi tene ekmek vėrir getirir önüne 

bıraḫir bu buna yiyėr ekmegi ondan sōra çıḫir gėdiyir dėyir ki allahım öbür ġardeĢini çaġırir 

dėyir ki vallah ben ġardeĢimi gördüm dėyir ġardeĢim böle bi zenginligin içinde oturmıĢ 

bilmėyirem dėyir bunnarıŋ tekrar ikisi birden gelir bunnar Ģeyėdir dėyir ki siz bu ġadAn 

bıraḫTınız da diye bȫle oldu iĢTe geldim güzel bir yola çıḫTım bi yoldan sonra geldim 

kendimi ben zenginliyin içinde buldum bėyle iĢTe ondan sōra diğer ġardeĢlerini de alir o 

zengin ayle ölir onun varı da ona galir o ara tekrar ona bir daha geliP gürleĢir ondan Ģēdir 

güzel Ģeler en sonunda birbirilerini yitirmiĢ ġardeĢler dağınıḫ ġardeĢler sonunda bi arada 

buluĢirler yanı biri zengin olaraḫ biri çoban olaraḫ bir de dilenCi olaraḫ üçi de yani birbirine 

geliP birleĢiler iĢte ėle annaTirdiler büyühlerimiz amma menim babamgil gelmiĢ ġars 

ardahannan ardahannan gelmiĢler onnar annaTėrdiler ardahannan gelenler mesela dedemgil 

Ģeyi nenem raḥmetliK nenem Ģede bu ikinCi dünya savaĢındaydı herhal o zaman onda olmuĢ 

nenem görüfTü nenem annatirdi babamın annesi yanı dėyir mesele köye dėyir ermeniler 

basKın etti o zamannarı dėyir biz bėle otluḫların altına dėyir girdiḫ ēr otluḫların altına girdik 

orda saḫlandıḫ dėyir otluḫların altında dėyir baḫırdın bu arap ġısmı hėç ġarıĢmazdı nenem 

annatardı arap ġısmı hėç dėyir insanlara ġarıĢmazdı bize Ģēttigi zaman dėr bėle iĢaret ėderdi ki 

ėyice saḫlanın ėyicemen dibe girin o ki yermeniler o tarafa sürer giderdi dėyir ondan sonra 

bize diyerdi sizin askerleriniz iĢte felan tepenin arḫasındadır dağın arḫasında ġoĢun oraya 

gidin diyerdi ėle diyer süngüleri gelen ota basardı diyer baḫıyardı araĢtırardı bȫle var yoḫ 

onnar annaTıyėrdiler onnarın Ģeyinde ġalArdıḫ büyüklerimiz babam çoḫ bilėr Ģimdi araḳonaḫ 

köyünde babam yaĢlıdı yani indi sağlığı yerinde değil yüksek tansiyon vurdı ġonuĢmasında 

Ģimdi bize annaTamir yanı çekildi gėtti terekemeler odunçorda çoḫ vardı bir yolun kenarında 

ġāldı bi odur beĢ altı ev ḳāldı digerleri hep göç etti 
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Anlatan : Ramazan Tuç 

YaĢı  : 47 

ĠĢi  : Geçici ĠĢçi 

Derleme yeri : Yoncalı Köyü 

hocam biz babalarımız elli altmıĢ yıldır burdadır yanı buraya gelmiĢler ġars māciri ġarstan 

gelme yerleĢimleri burası ben kendim burda doıP burda büyümeyim hocam Ģimdi orda su 

sorunları varmıĢ babamın annatTığına göre torpaḫlar yoḫ ondan dolayı de maddiyet Te bazen 

elveriĢli olmadığı için burdan artıḫ hocam Ģimdi bizden evlenme Ģele olur hocam mesela bi 

vatandaĢımızın ġızına gettiğımız an allahın emri insan arar ora allahın emri peyġamberimizin 

ġāvlile senin ġızınızı fAlankesin oğluna istiyoruz baba kendisin ona uygun görürse dėr bir 

ġonuĢalım bi TanıĢalım bize bi iki gün zaman ver artıḳ bir gün mü olur ikki gün mü olur bi 

ikki gün sōra o ġız sahabın evine bi daha gėtmeleri lazım gėdince gene allahıŋ emrini anarlar 

orda eğer ġızın annesi ve babası veyaḫut aḫrabası ēr verme taraftarı olursa allahıŋ emri de 

olursa tabiki olur yoḫ eğer tabi ḳızın isteği olursa isteği olmasa da olur hocam ḳaçırma töreleri 

bizim burda pek nadir olur yanı oḳulda çalıĢıyorum aylıḫ ikkiyüz yirm beĢ milyon ben ikki 

yüz yirm beĢ milyonnan beĢ çocuḫ oḫTuyorum ee beĢ çocuḫnan ben nasıl geçim yapıyım 

benim evim yoḫ evimi Ģimdi göreceksiniz geçen yıl ilkbahar su geldi benim evleri tahriP etti 

Ģimdi maddi manevi gücüm yoḫ yanı ki tabi ben isterim ki çocuḫlarım yanı bu durumda gene 

elimden gelen imkanı harcıyorum ben ikki yüz milyonnan beĢ çocuğu nası oḫutayım bu 

çabalara rağmen ben gene oḫutuyorum yanı zorluḫ çekiyorum evet evdir lisede benim 

talebem var ortaoḳulda var benim beĢ çocuḫ oḫuyor hocam valla imkan bulsam nasib olursa 

çocuḫlarım oḫutmaya benim yanı çocuḳların istikbali benim görüĢüme için yani ben bir veli 

olaraḫ benim çocuḫları istikbali benim görüĢüme çoḫ önemli iĢTe çocuḫlarımı oḫutabilsem 

iĢte o da maddiyatım olmadıgım için çoḫ önemli biz yanı ne olursa olsun genelde 

çocuḫlarımıza çoḫ özen veririz ben beĢ tene çocuḫ oḫuTuyorum ha bi Tanesi budur liseye 

gėTiyır benim bu benim tAlebedir beĢ tane bėle çocuḫ oḫuTıyom ikkiyüz milyon maaĢnan ē 

ben ne yapıyım ḫocam vallahi imkānım yoḫ benim yani imkānım olsa bunnar ḥayat Ģartları 

daha baĢġa olur ē bi gelirim yoḫ arazım yoḫ malım yoḫ evlerim tahrip ḥalda ġaĢlar 

müracātTa bulundum gelip evimi yaPmadılar e ben beĢ çocuḫla bu evin içerisinde gene 

bunnarı oḫuTuyorum sabah beĢTe gidiyorum ikki yüz milyon ne para dönüyo ayda hocam 

sadece bu çocuḫların istikbali için yanı gelirse de yanı ben sırtımdan bu montu verėr gene 

çocuhlarımı oḫuTurum yanı 

 

Anlatan : Adnan Duman 

YaĢı  : 45 

ĠĢi  : Esnaf 

Derleme yeri : Yoncalı 

biz ḳafḳasaydan bir ḳārsa yerleĢmiĢiz bir müddet ḳārsta ḳaldıḳtan sonra bu ermeni isyanı 

baĢlamıĢTı ḳarsTa ermeni isyanından sonra iĢte büyükler buraya yerleĢiyolar burda da burdaki 
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göçün nedeni en fazla buradaki terekemelerin huzursuzluḫ rahatsızlıḫ en fazlada Ģey bu terör 

olaylarının neden oluĢu bin doḳuz yüz doḳsan altı yıllarda iĢte bu terör olaylarından sonra bu 

göç baĢladı burda terekeme nerden baḫsan üç yüz üç yüz raḥat vardı tabi tabi bin ḫaneden 

eder fazla yani Ģu anda bi ev en az on tenen ev olmuĢTur gėttiler izmir menemen manisa o 

zaman ben bȫle annatayım size burdaki insanlar yani herḥangi birisi ileri gelennerden birisi 

diyelim ki iĢ icabı ben istanbula gidiyorum istanbula gideriken benim giyecek elbisem yoḫTur 

ayaḳḳabın yoḫTur köyde diyelim kimin durumu ėyidir memet ağanın durumu ėyidir memet 

ağa zamanında bi taḫım elbise almıĢ duvara asmıĢ o elbiseyi en az on kiĢi yirmi kiĢi gėyerdi 

iĢte sen elbiseni ver de ben izmire gidiyorum ben ḳāzaya gidiyorum bilmem ne ben düğüne 

gidiyorum o Ģeklide göç daha ilk baĢlangıĢTayken iĢte gėtTiler menemen manisa izmir daha 

sōra bu batıya gėdip gelmeler çoğaldıḳTan sonra milletin biraz daha Ģeyi açıldı çevreyi gördü 

yani daha oraya gėden  göçler durdı bu sefer bursaya baĢladı balıkesire baĢladı anḳaraya 

baĢladı izmire baĢladı  o çoğaldı yani Ģu an o çoğaldı yani Ģu an yoncalı bursada yoncalı 

belediyesi diye bir dernek ḳurmuĢ bu belediyenin Ģeyine ḳādar sürüdüyolar ḥani çoḫ geliĢmiĢ 

çoḫileri orda bėle faḳir yoḳsun kiĢilere yardım amaçlı çoḫ güzel bi çalıĢmaları var yani orası 

burdan daha ḳalabalıḫ yoncalı Ģeyi havası var yoncalıda var araḳonaḫ da var araḳonaḫda bėle 

üç beĢ ev var balotunda var balotu teygut var orda beĢ on ev orda var güllüovada var üçtepede 

var hala var malazgirtTe yoḫ 

 

Anlatan :  Çiçek Teyze 

YaĢı  : 65 

ĠĢi  : Ev Hanımı 

Derleme yeri : Yoncalı 

ee ġızım nassı sevdim burdaki ḥayat Kimin Ģey mi varıdı ġolġola girmeh mi varıdı ayıbıdı 

bizim zamanımızda ben onbeĢ yaĢındayıdım oḳula gėrTim oḳul oḫuyorudum mürtezA da 

demeli sevdim e sevdim annaĢtıḫ ġonuĢtuḫ altı sene babam vermedi dedi men vėmirėm  ėle 

ġızım Kücühtü ama ġız da sevėrdi ġızın yüzü gülmesin ki gülmedi menim adım çiçeh men 

altmıĢ bėĢ yaĢındayam eĢim bir buçuḫ senedir ölüf (oglu cafer 28 yaĢında) “o utanir aslında 

ben saha baĢtan anlatAm benim amcam raḥmetli babamın büyüh abėsi öretmenmiĢ bunnarın 

öretmeniymiĢ meni dinne babam da öğrenciymiĢ bu da babam mektup yazarmıĢ götürümüĢ 

kime verirmiĢ öğretmen olan amcamın oğluna bua getürirmiĢ veya ġarın üstüne atėrmiĢ gece 

gėdermiĢ elçi günüz öğrencisi olurmuĢ” altı sene isTedi babam vermedi oḫuTacayidi o 

zamanlar liseden çıḫanlar ortaoḳulu bitirenler ȫretmen olurdı bu da diyėrdi beĢi bitirėrsen orta 

üç senede ortoḳul oḫu ȫretmen çıḫ ona sebeP vermiyėrdi sevdim ben de sevdim öğretmenim 

elçi gelėrdi küçük ġardeĢi istėyerdi hani o ȫretmene hani ġāynım küçük ġardeĢi aḫĢam elçi 

gelėrdi sabaḥ ġaḫerdim anam reḥmetliK diyėrdi ay züngülüf ġavağıŋ açımasın hėç olmasa 

ġoy dėyėrdi musTafa çavuĢ gelsin ondan sonra sen gėt gine diyėrdi nedir saçını Tarıyėr Talına 

tökersin bu aḫĢam saŋa elçi gelmiĢTi men hėç aldırıĢ eylemirdim ȫretmenime ġavaḫ saçımı 

ata ata hopa hopana çıḫir gėlerdim onbeĢ yaĢında ġız mı olacaḫ ġaĢmadım özüm yoḫ 
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ġaĢmadım men geldi isTediler dėyirim dā altı sene meni istediler altı sene sōra men de beĢi 

bitirdim babam ortoḳula verceyidi köyümüzde ortoḳul yoḫudu bulanıġa gider oraya 

yazılacıyidim orıya vereceyidi onu da babam vermedi bunnar ki meni istėyirdiler ya ġaçırar 

maçırallar diye vėrmedi ortaoḳula da vėrmedi yazı gader ġızım kısmāT baḫtı ki menim de 

göŋlüm var babam dayadı ki ilah dedi urus laganı olmasa virmėrem he demesine urus laganı 

TamanCa bunnar tüĢTüler aha gars ardahandı nedi oraları gezdi urus laganı ḫarda 

bulunacaḫTı yani ki bulamasa vėrmiyecek yoḳ köyün ileri geleni gėtTiler dediler ki babamın 

adı yasın ıdı dedi yasın vallah dedi TamanCa bulamirıḫ baĢḳa TamanCa olsun illah urus 

laganı mı olacaḫ yazıḳ düğünümü ne sen sorasan ne men dėyem düyünüm toy pırtım tikilirdi 

bizim yörelerimizde terzi getirerdilerdi eve o elbise gelin gidenin elbisesini tikerdiler biz de 

terzi getimiĢdıḫ geĢden baḫTıḫ bir çocuḫ geldi iki tene iki tene çocuḫ geldi anama dedi 

anamın adı nazandı nazanım ama dedi irehim Tayımı vurdılar köy davası TüĢTü vurdular ėle 

altı altında ġaldı üsTü üsTünde ġaldı ḳırḫ gün sōra düyünüm oldu ėle oldu elim ḳınasız 

geldim on tene çocuğum aha bir bunu bir de ġızımdı onu ortaoḳūl oḫuttuḫ obirleri hepsi 

memurdu allaha Ģükür bursadan yeni geldim men köyümü sevirim ġızım köyüm ḫoĢTu elbise 

tikērdi düğünnerde esKiden ġızım indi bAyaz gėyinirler kefin kimi bizim ġırmızı örtüler vardı 

baĢımıza örtėrdiler çarġaTlar  vardı tülbentlerdi çarġaT dėyerim men de a bėle üst üste üst 

üste örterdik o ġırmızıyıda yüzümüze ġoyardılar gelinliğimiz ėle olardı indi de bambayaz 

gelinlik hep ġarıĢıḫ oynardıḫ altın taḫardıḳ buruya gümüĢ kemer tataḫardıḫ özümün de vardı 

gümüĢ kemerim satTım gümüĢ kemerim de vardı altınım da vardı bileziK o ġaden yoḫıdı 

altını da onu da siyah moncuğa dizer a buraya taḫirdıḫ yoḳ muncuga boynuna taḫıdı o 

herkese ayıTıdı sözün gelimi men Kelinime getirdim o Kelinine götürėrdi onu da durumuna 

göre eger zenginse parası bolsa on altın onbeĢ altın düzerdiler fakir ise üĢ Tene kelleli altın 

düzerdiler ne bilim durumuna göre vaḫTına göre hemdolsun durumumuz çoḫ eyi babamın 

evinde de sōradan da menim telefonum (telefon konuĢması kızı ile) “musafirim vār öğrencidi 

muĢdan gelifler öğrencidirler meni ġonuĢturėrler bilmeyirem dilber ḫAyredir Ģeredir nasıl 

evlendin evlenmeye nasıl geçtin sevgin nasıl geçti men ne bilem bunları men bilmėrem ne 

bilem telefona mı alirler yazirler mi hee ne var ne yoḫ bizde aynı misafirlerim var meni 

ġonuĢTurullar men de güC güC aḫlım eglenir he öPTüm ġurban olum allaha emanet olasan” 

menim beĢ ġızım beĢ oğlum var menim bir oğlum bekardı hemĢiredi memurdu sekretor men 

de bilmirem polesim var subayım var okul müdürüm var resim ȫretmeni var babasının motoru 

var malzemesi var çıḫanda hele ġapıda göresen bu dedi ki bu he buları bıraḫıP gėtmirem 

oḫumağa bunu da o zaman çavuĢluğa verdim dedi yoḫ babamın motoru var motora sebep 

oḫumağa gėtmedi göndermesedi ağlıyirdim ilkoḳulu Pitirdi yanında dėyirim ilkoḳulu Pitridim 

menim ġaynımın oğlunun biri de gene burda öğretmenidi ümmet ḥoca geldi dedi ki celāl dedi 

Ģeyi oḫumaz ne ortaoḳul oḫumaz ne lise oḫumaz hėç zaḥmet çekip oḫuTma geldim otTum 

ėle ağlaldım ağladım bu geldi dedi ana nėye ağlıyėrsan dedim ümmet ḥocan baŋa dedi ki sen 

onu boĢuna oḫutursan o oḫumaz dedi ana dedi men oḫumayacayidim hümmetin acığına 

ortaoḳulu oḫuyacam ama liseye gėtmėrem direk ortaoḳulu ikmalsız geĢTi ama liseye gėtmedi 

gėtseydi gėne bir memurudu gėtmedi 
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Anlatan : GülpaĢa 

YaĢı  : 75 

ĠĢi  : Ev Hanımı 

Derleme yeri : Yoncalı 

men erzurumluyam ġızım menim babam eruzurmludu men buruya gelin geldim ġocaya 

buraya geldim terekemeyim adım gülpaĢa menim oḫur yazarım yoḫTu ėyiyem dēl mi ėyi 

allaha Ģükür men gelin geldim ġocami hėç görmedim ġızım babamla ġocamın tanıĢtı hemi de 

bacısı ondaydı ḳocamın amcası ele görücü usulü geldim keĢke gelmeseydim köynümle 

gelseydim geldim allaha Ģükür çoluğum çocuğum bunlar da terekeme bunlar bir düğün 

yapTılar bir düğün yapTılar ḫınıstan gėtTiler bunı düğün yapTılar ki davul zurna bėle altınnı 

yüzüklü kemerli evet gümüĢ kemerim ġaynanamın idi ama baḫāmadım satTım inan çoḫ 

üzüldüm ėle göz bağlıcıdi nedi gafamı çaldı o zornan aldı kemerimi hēle yanirem üryamda 

bile göririm kemerimi gandırılmadım da gandırıldım iĢTe ya ne saḫlıyidim indi alpaslanın 

arvadına vėrėrdim gelinlerime vėrėrdim alpaslan beĢ Tene ġızım var dört Tene oğlum var 

allaha Ģükür hepsi evli berḫli benim ġızım da bir oḫudı üçü yoḫ bi Tenesi oḫudu çalıĢir 

muĢTa Ģekerde çalıĢir belki görėrsiz menim de oḫıyiller hele bir baḫaḫ torunumun biri 

ameriḳada oḫıyir ġızım da bir oḫudı üçi yoḫ bi Tenesi oḫudı çalıĢir muĢTa Ģekerde çalıĢir 

belki görėrsiz menim de oḫıyerler hele bir baḫaḫ torunum biri ameriḳada oḫıyir ToḫTorasını 

bitürecek kendisi de evli bi Tene de ġızı var birisi de gene oḫıyir onun hele iki senesi var 

turġut izzet volḳan hangi oḳulda oḫuyur ayĢe çay virsene düğünümü geldim ġocamı 

görmemiĢtim geldim gördüm iĢTe utana utana sıḫıla sıḫıla anlaĢtıġ anlaĢtıġ sōradan sıcaḫ 

sıcaḫ anlaĢtıḫ kim ben mi babanın verdi ya babayı Ģētmezig yoḫ bu iyi değil bu kötüdü onı 

yapmayız ne ettiyse baĢımızı çalar oturarıġ orda ġaldım ġaldım memnun ġaldım ġocam çoḫ 

severdi beni çoḫ severdi o bir gülpaĢa dėrdi on gülpaĢa ağzından çıḫardı severdi o daha 

benden çok severdi naz da dēl men on beĢ yaĢında geldim o büyügidi ne bilim ben ġaç 

yaĢındaydı izzet men geldim muamelem olmadı götürdü böyütTüler yaĢımı men ġızlarımı 

yirmi yaĢında vėrmiĢem ġızlarımı hep yirmide vėrdim çocuḫlarımı da çoh severdim dėyirdim 

ki 

çerçiler geliyir boncuġı çoḫ 

her rengi var ġarası yoḫ 

men sana gurban sen bene yoḫ 

 

atam tutam men seni 

Ģekere gatam men seni 

havıya bulut gelende 

ağzıma atam ben seni 

 

dağda darılar gurban 

benzi sarılar gurban 

elivin müzdesi gurban 
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hüsen paĢası gurban 

 

gözleri göyü muncuḫTan 

bir çıla tuttum ġancıḫTan 

üĢ ḳardeĢ gėdiller oduna gediller baḫiller ki bir sal gapalı bir derin guyu var bėle daĢ atirler 

baḫırlar ki o ġuyu öyle seslenir ki ėle çoḫ derin açiller bunuŋ ağzını salını açiller ona dėyiller 

ki sen tüĢ ona dėyiller sen tüĢ buna tiyerler sen tüĢ memet sen tüĢ yusuf sen tüĢ aḫır yusufı 

atirler salirler yusuf tüĢir oruya tüĢür baḫir ki bir dėv bir gızın dizinin üstünde yatir ġız dėyir 

ki o yusuf sen buralar bu dėv ġaḫar seni de beni de yer öldürėr bizi sen ne arirsen dėyir sen 

onun ölümünü bana annat dėyir ki bunun ölümü odu ki bir ġılıcı bunun tabanına bir defa 

soḫarsan bu geberer iki defA soḫma onu orda geberdir o ġızı da alir gėdir ortancı gapıya gėdir 

ki ortanca gapıda gėnė aynı gözel bi ġız oturur dizinde bir dev yatır dėyir ki yusuf sen buralar 

bu dėv ġaḫar seni de öldürer beni de dėyir sen bunun ölümünü bana söyle dėyir ki bunun 

ölümü bunu alarsan omuzuna dersin ki beni umuzundan atarsan aĢaġa ölerem o terekTe rafTa 

bir ĢüĢe var o ĢüĢeye alar atarsan onun eceli bundadı o geberer onu da geberTir ondan sonra 

da gėdir en küçüğüne en küçüğide çoḫ güzelmiĢ onu da ona gėdir dėyir sen bunun ecelini 

söyle dėyir ki bunun eceli bi defa gılıcı boynuna vurursan bir defa iki defa vurmasın bi defa 

vurur dėyir ki bir defa daha vur dėyir yoḫ men anamdan bi defa oldum iki defa olmadım onu 

da geberdir o gader üĢ ġızı da alirler çıḫirler ġardeĢleri bunun ipini kesėr yoruldum onun ipini 

kesiller gardeĢleri gelir bunnarı gelir bu fikir küçük gardeĢe gızın böyüğü ortancısı ortancına 

böyüğü böyüğe gız o küçük dėyir ki neyse o ikisini verir yuḫarı ġız dėyir ki sen evel çıḫ sen 

yuḫārı çıḫ gardeĢ muhannet olar bāh beni güzelem beni ipimi keseller seni guyuda bıraḫallar 

onnar dėyir ki yusuf dėyir seni çıḫaram yuḫarı gızı çıḫarTanda baḫıllar ki onnardan güzel 

onnarın garısından güzel bu sefer ortaya gelende ipini kesiller gız buna annatir dėyir ki baḫ 

ipiŋi keseller cumadan buraya iki ġoç geler biri siyah biri bAyaz o ġoçlar döğüĢeller Tuz 

yalıyar gideller gayret et o bAyaz ġoçun beline bin seni sirtüstü yedi ġat yuḫarı atsın gel 

ḫānpaĢa gel biz ġardeĢiz ḫanpaĢa gülpaĢa hem eltiyiz hem ġardeĢiz gaynıma almıĢım onu 

adam sıçrıyir baḫir iki ġoç geldi biri siyaḫ biri bAyaz sıçrıyir ki o bayaza bine onu ıĢıḫlı 

dünyaya ata bayaza binemir binir siyaha siyaḥ Ta bunu silkinir yeddi ġat ġarannıḫ yere atir 

iĢTe bu aġlıya sızlaya baḫır ki bi ıĢıḫ gelir o ġapıyı açir baḫir ki bi nene oturir orda dėyir ki 

nene misafir alar mısın dėyir ki gel oğlum misafir allah misafiri gel baĢım gözüm üzerine seni 

misafir alim alir buna yemeK içmeK su istir su yoḫ afedersiz bu nene gėdir iĢir getirir su vėrir 

ona a bunu o ġadar annatTım bil dėyir ki nene bu suyun pis Tadı dėyir ki oğlum valla 

allahTan gizletmediğimi senden mi gizledim bir guyumuz var baĢında bir  dėv yatar onun her 

zaman bir ġız bir gazanda pilav gėder dev onu yėyene ġadAr milleT suyunı çeker onu 

bitirdimi daha suyun bitif dėyir yarın da padĢahın gızının günüdür dėyir nene o ġız götürende 

sen bana ḫāber vėr dėyir tamam oglum bunu yatir sabaḥnan baḫer ki padĢahın ġızı gėdėr 

elleri ġınalanmıĢ ağlaĢan sızlaĢan baḫ burda padĢah ġızı bile dėve gėdir neyse onu da 

götürürler dėyir ki bu da gėdir bėle elini uzadır onun pilavınnan alir dėyir ki sen kim olursan 
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benim pilavımdan alırsan dėyir ki ben de yėyerim ben de aCım ġaḫir buna ḥucumlıyadı 

diyende bi ġılıç bunun boynuna geberir orda ġanı aḫir millet ṣuyını çekir evet Tamam 

hey a gızım dağlarda lalam galdı 

dermedim lalam daldı 

çıḫTım gėtTim bursaya  

yoncalıda bi çift balam ġaldı 

 

dağlar daımdı benim 

son çağımdı benim 

dindirme gan ağlaram 

Keçif çırağım benim 

 

havada larçın ağlar 

göğde göğerçin ağlar 

aḫırda erkeK atım 

komdaki goçum ağlar 

 

men ölerem anam galar 

derdime yanan galar 

 

men ölerem çiçekTen 

yüzümü örtün leçekTen 

el ağlar yalanınan 

anam ağlar gerçekTen 

 

dağlar dağladı beni 

gören ağladı beni 

men felege neyledim 

ipsiz bağladı meni 

men sizin ḫatıranız için yoruldum onları hep annatim size ėyiliği ele gidif indi ona yayın 

verecek canları sağolsun ġoy yayın versin benim türkoğlu türkem menim ana Tilimdir ġoy 

daha da ġonuĢsunlar severim ġonuĢTuḫlarını 

 

Anlatan : Ragıp Mamak 

YaĢı  : 48 

ĠĢi  : Memur 

Derleme yeri : Bulanık-Merkez 

raġıbım aḥ çekme yeter 

gül dalında bülbül öter 

benim derdim bana yeter 
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sıla bayramda bayramda 

 

derdimizi döktürmesin 

kimseye dert göstermesin 

hele bayramda bayramda 

 

Anlatan : Demir Erdoğan 

YaĢı  : 60 

ĠĢi  : - 

Derleme yeri : Bulanık-Merkez 

bulanıḫTaki terekemeler bin doḳuz yüz on yediden sovyetler birliğinin gölge dedikleri tiflisin 

aḫırörek ilçesine bağlı gölge köyünden ordaki ermeni mezaliminnen ḳaçaraḫ yani biz sadėce 

gölge köyü ermeni mezalimi olmuĢTur o köylerde ha orayı terkederek ḳonsolusluḫlararası 

anlaĢmayla türkiyeye geçiyorlar ordaki terekemeler ḳarsa geçiyorlar ḳarsTa bunların bütün 

mal varlıḫlarıyla iĢTe ellerinde ne varsa artıḳ tavuḫlarından hindilerinden ḳazlarından 

ḳoyunlarından her ne varsa hep birlikte Ģeye getiryolar ḳarsa geçiryolar falan ikametleri 

önceden ḳarsmıĢ tabi ḳarsa yerleĢTikten sonra iĢTe tekrar bunnar rusyaya yani geldikleri köye 

yaḫın olduğı için bi ḳaç kiĢi gitmiĢ gelmiĢse ordaki vali ve diğer sovyetler o zamanki sovyet 

rusya iĢTe bunnardan ĢikayetCi oluyor iĢte mal götüryolarmıĢ bilmem Ģöle yapıyorlarmıĢ diye 

bunnarı daha içerilere yani muĢ elazığ malatya bu ḳısımlara göndermeye falan çalıĢmıĢlar 

artıḳ ḳarstan bunnarı gönderiyorlar birḳaç sıḫıntıdan sōra bulanığa geliyorlar bulanığın 

Ģeyinde bir balotu köyü var içerisinde oruya gidiyolar oruya yerleĢiyolar falan buranın 

yerleĢik ḳaymaḳamı o zamanın ismini bilmiyorum ḳaymaḳam varmıĢ o ḳāymaḳam tekrar 

bunları geri getiriyor ki bulanıḫta nüfus artsın geliĢsin ondan sonra yıllarca gelip burda 

ḳalıyolar iĢte benim doğma büyüme ḳırḳyedi doğumluyum iĢte benden önce ābilerimiz var 

iĢte bunlar bunlar doğma büyüme bulanıḫTa ḳāldıḫ ḥa kendimize özgü dilimiz var terekeme 

dedikleri ḳatı diller mesela 

 

Anlatan : Mustafa Dudunalı 

YaĢı  : 65 

ĠĢi  : Çiftçi 

Derleme yeri : Arakonak (Odunçor) 

meraḫlı sözlere ġārĢılıḫ vermeh 

seggender göŋlümün öz Adetidir 

söz deyif söz ġalıf cevaP annamaḫ 

arif olannarıŋ sanātıdır 

 

uzağı yaḫını mansur eylemeK 

ġudretTen ders alıf haḳtan söylemeK 

yol erkan gözleyif ar namıs bilmeK 
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binde bir kiĢinin tabeatıdır 

 

köye geleceği vayyyy bilseydim ben buruya gelmezdim siz köye gele siz menim misafirim 

olurduz 

ey felek seniŋ elinden abad olan görmedim 

düĢüfTe darı cengiŋe geri gelen görmedim 

nice tahtı süleymanlar üĢ metre ḳāftan ḳafa 

taḫtında pine salıp ġarar alan görmedim 

 

bu beçAre sefil Ģenlik aĢḳı ücunnan zardadı 

ol ḫudānın bir niĢāne en ihtida nurdadı 

ġurban olam bizim ėller edeP erkān ordadı 

diyarı ġurbet elinde ġadir bilen görmedim 

yetmedi emi aĢıḳ zülali posofludur bu Ģenliği duyuyor aĢıḳ Ģenliği men gider onu yėnerem 

diyor o da biraz genç felan ĢenlikTe suratına çiçek miçek düĢmüĢ camala çirkin gibi birAz 

alçaḳ boyludur fAlan men gidecem tabi posof aġzıyla ḳonuĢuyor dedesi diyor ula oġul ben 

Ģenliği duydum gel benim sözüme baḫ da o terefe gėtme sen Ģenlih adlı namlı bir aĢıḫtır baḫ 

seni sōra periĢan eder tamam tamam dede diyor vala men giderim bu ġaḫir doğru gelir çıldıra 

çıldırda neyse iĢTe ben dėyir ben suḫaraya gidecem yol ne terefTen gėdilir aḥa bėle geç orda 

ikiye ayrılır aĢağı yoldan gėt sağdan doğru suḫāraya gidersiŋ gelir baḫir bi adam da orda 

ġoyun otarir zayīf ince bir adam hē çoban ula dėyir ula beni dinlėyirmisin dinlėyirim n‟olmuĢ 

ula oğul suḫaraya nerden gėdecem baḫir çoban bunun omuzunda saz var dėyir ula dėyir sen 

aĢıḫ mısın dėyir hē n‟olmuĢ aĢıḫsam dėyir ula sen nasıl aĢıḫsın ki sözünen mene sorirsin niye 

sazınan sormirsin ē ya cevabını kim verecek hē ölmediK ki dėyir aĢıḳ Ģenliğin merekesinde 

oturmuĢ insannarıḫ helbet biz de sahan bi cevap vėrerik derken bu ġorḫuyor abaoo 

merekesinde oturan cemātında oturan bȫleyse ya bunun aĢıḳ Ģenliği nasıl olur diyor bu 

ġorḫuyor orda 

elim posof bu diyara gelmiĢem 

söyle çoban ne yandadı suḫara 

garip bülbül yad ellere ġonmuĢam 

sȫle ġardaĢ nerdedir suḫara 

 

herif buraya baḫir bu gerçekten biĢeler bilir 

 

teze nevcivansan cana ġıyallar 

bilmem aĢıḫ ne yandadı suḫara 

bülübülü boynundan asaḳoyallar 

bilmem aĢıḫ ne yandadı suḫara 

 

ula valahi dėyr bunnar yaman bilir o zaman dėyir 
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çoban yetiĢsene feryada dada 

zülali ḳırḫlardan içmiĢdür badA 

ḳırḫlar sayesinde yenilmem yada 

söyle deduḫ ne yandadır suḫara 

 

baḫir ki bu bundan vazgeçmėyAcaḫ aldı çoban 

 

çoban yaylağına dėyir sürü götürürem 

zėhnin zeya verėr zėhnini aḫlını yitürürem 

pirleri baĢıŋa dara getürürem 

kör değilsen görüken suḫara 

 

bu biraz ireli gėdir o zaman o çıldırıŋ ot samanı patos matos olmamıĢ orda bulullar varmıĢ o 

zamana sazı çıḫarir bulunuŋ altına soḫir dėyir ki bu sazı bėle bu köye götürmek baŋa 

yaḫıĢmaz gidiyor orda neyse orda bir adamın evine misafir oluyor o günde köyde düğün 

varmıĢ aĢıḫ ĢenliK de gelmiĢ adam misafirini de aḫĢamdan alıyor ōlum ġaḫ diyor aĢıḫ 

Ģenliğin orıya gedeceğiK sen de toy damına gėt yanı onların cAmaatına yaḫıĢTıramıyor o 

zaman genç o gençlerin orda iĢi yoḫ buna ele yalvarir seni beni yaraTan hAzreti allahı 

seversen diye beni bir götür aĢıḳ Ģenliğin yüzünü bir göreyim hiç olmazsa peki peki dėyir 

gelir Ģenlik de o zaman biĢeler sölüyor baḫir ki yoḫ ulā benim bu adamla atıĢacağım 

dėyiĢeceğim yoḫTur dėyir dayım beni toy damına götürsünner onu toy damına gönderirler 

ordan toy paydos olir gelir yatir sabah erken namazdan önce sazını bullunuŋ altından çıḫarir 

dōru çıldıra gelir çıldırda bir posoflu rasTlıyor ya zülalı ḫAyrdır sen buralarda ne gezirsen 

dėyir ocağımı batırdım dėyir çıldırı ellialtıya vėrdim gėdiyėrim haa dėyir vallahi bu aĢıḫ 

Ģenliği mat etmiĢ o zaman gėdir bunların da bir çift öküzü varmıĢ biri ḫamlamıĢ kesmiĢer 

bahar çiftinde bir tek öküzleri galmıĢ dedesine müjde vėrir dede gözün aydın dėyir zülali 

Ģenliği mat etmiĢ ula nasıl olur valla dėyir bana ėle dėdi ben bilmirim çıldırı elli altıya vėrdim 

gėderim dėdi hay gözün sevim oğul demeK ki kendisinde varmıĢ biĢe günlerden bir gün zulalı 

da dönür posofa gėdir ḫabAr oluyor millet Tökülüyor davulla zurnayla bunu ġarĢılama ola gel 

dede de ağır ağır bastona dayana dayana gėlir ula gel oğul gel ben sene ġurban olurum dėyir 

orda hemen emir vėrir o bir öküz ġalmıĢ onu da kesin dėyir buna ġurban kesiP dağıTacam 

yedirecem millete he aĢıḫ Ģenliği mat etmiĢ he neyse ola ḳurban olim sene dėyir onu nasıl mat 

ettin hele sen onu söyle valla yanlıĢ oldı bu iĢ o adam geldi burda yanlıĢ söyledi ben demedim 

mat ettim ben dedim çıldırı elli altıya vėrdim gėdirim aha onnar da bele anladı vallahi olmadı 

diyor 

tariḫ bin iki yüz dėyir ay dede 

on dört yılında vardım diyār-ı ġurbete dedecan 

feleh vurdı eyyamına getirdi çıldırdadır ser suḫara dedemcan 
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ola oğul dėyir tėzken o söze gel onu nasıl mat ettin dede dėyir men nassı diyecem ki sene 

Ģimdi bilmėyirim ki nassı annaTacam ola dė ġurban olurum sene dėyir öküzün eti de gelir 

millet giriĢir öküz etin yėmiye zülalı bir daha baĢliyir 

suḫaraya vardım ġarmen ġaḫırlı 

dört yanı müzeyyen resmi sėhirli 

bir ejderha gördüm agzı zehirli 

vuriyėrdi yüregime dedecan 

 

can can dėyir uĢağım çocuḫ çoḫ dara düĢüf 

 

sanki dėyir yaralandım bağrımda Ģebdür 

sohbete baĢladı aḫlım da ĢaĢtı 

zannedesem derya ummandı coĢtu 

tacüb ġaldım o hünere dedecan 

 

ula ula sene ġurban seni gėne eyi girmiĢsen bu gene öz bildiğine dönir 

 

bele hüner olmaz hünkar beyinde 

açmıĢTı sancaġı bayraġ önünde 

azmi pençe gördüm bir çobanında 

Ģükür ki düĢmedim dara dedecan 

 

ola çobana nerden rastladın oğul çobanın iĢi yoḫTur sen kendi sözün söyle dinle dedecan 

dinle 

 

dara ki düĢTüm dedim illallah 

bendeki aĢıġa etmir eyvallah 

zülaliye yardım ėtti hezreti allah 

düĢürmedi imtihana dedecan 

vay oğul dedi boĢuna kesmiĢim onu 

 

ḫeste ḫasan isminde bi tene genç varmıĢ bu köyünde sevdiği bir ġıza aĢıḫ olmuĢ e çocuḫ 

birAz faḳir köyün danasına gėdiyir dana otarir ḳızın babası da birAz zengin onun varlı bir 

tenesi millet gidiyor diyor ki ya senin ḳızın iĢte bu ḥasan istėyir ḳızın da ḥasanı istėyirmiĢ 

bėle duyduḫ bunu buna vėr ha o kimdi dana otarana ben ġızımı veremem vermiyor vermedi 

aradan üç beĢ sene geçiyor bir gün hasan çeĢmede ġızınan ġarĢılaĢır dėyir ki ġız seni babaŋ 

baŋa vėrmir bizim halımız n‟olacaḫ bėle ḳız orda yemin ėdir ben ya ölür toprağa giderim ya 

ḳalırsam sağa gelirim dėyir baĢġa kimseynen evlenmiyecem ulā hasan beçAreniŋ eli ġolu 

bağlanir sen dėyir bir ġarısaŋ bėle yemin edirsen ben öldüm mü ben de bir o ġadar yemin de 

benden ben de ya seni alırım ya baĢġa kimseyi almam bunnar bu Ģekilde yemin ediller 
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birbirne hasan ġaḫir gėne köyün danasına gėdir o da kendi iĢinde ḳıza da kim geliyorsa babası 

kime vermek istiyorsa ġarĢı çıḫıyor resmen men gėtmem ona dėyir ya beni vėrirsen hasana 

vėrirsin aradan on sen on beĢ sene geçiyor köylü daha gėtmeyi kesmiĢ ha o arada bir gün 

toplanir köylü dėyir ki ya bu ġız yaĢlandı kendi evinde hasan o Ģekilde kendi evinde bunnar 

bėle ġaldı gėdeh hele bunu halledeh belki biri dėyir ki ya ben bi yerden duydum adam da 

piĢman oluf vereceK herḫalda ġızını gėdirler köyün yaĢlıları ileri gelenler dėyir ya bele bele 

oldı etme eyleme baḫ ġızın da kimseye gėtmiyor görüyorsun sen gel bu ġızı hasan vėrek 

olsun dėyir gėne vermezdim ama madem ki siz gelirsiz sizin ḫatırŋızı ġırmıyim hasana 

vėrirler ordan uĢağın biri ġaçir hasana dananın yanına hasan gözüŋ aydın seniŋ istediğiŋ ġızı 

sana aldılar ya nassı aldılar dėyir valla gėtTiler köylü toplandı adamıŋ yanına o da inadından 

vazKeĢTi ġızı sağan verdiler hasan ki danayı ėle orda bıraḫir dōru köye ġoĢir kimi mal taḫılı 

yiyerse yėsin dėyir men ġariĢmirem gėlir baḫır ki gėrçeğ olmuĢ tekrar yani bu iĢ gėdir danayı 

manayı toplir köye getirir bıraḫir millet dėyir ki hasanın biĢesi yoḫ düyününü yapaḫ acele 

köylü kimi beĢ teneke buğda kimi on lıra para kimi bilmem ne hasanı orda Ģey yapiller 

düğününi yapirler hasan gėlir düğün olir evine ġızınan beraber otururlar yārabbi saŋa Ģükür 

dėyir sen bu günü de baŋa nasiP ėder miyidiŋ o arada neyse üçünÇü günü hasan da on beĢ 

sene sevda çekmiĢ ya o arada saz çalmaḫ türkü sölemeK bele biĢeler öğrenmiĢ neyse bir 

arḫadaĢı bir samimi dosTundan bir mekTuP gelmiĢ iĢTe falan gün toyumuz var buyur toya 

gel hasan birden morali bozulmuĢ buna canı sıḫılır olmuĢ ġarı gelmiĢ demiĢ hasan canım saŋa 

ġurban olsun seni noldu ki moralin bozuldu çoḫ Ģükür allaha birbirimizi istediK aldıḫ niye 

bėlesen avrat dėyir hėç sorma a bugün üçünçi gün beni toya dėyir seslėyiller e hasan ben saŋa 

ġurban olim gėt gėdebildiğin yere ġAder ġal ġalabildiğin ġadar hėç kesinlikle meraḳ etme ula 

vallah dėyir avrat menden mert çıḫTı neyse gelir hasan ordan sazı omuzuna alir o köye gėdir 

ey ḳıĢ gecesi güz gecesi ġarsın çıldırıŋ oralarıŋ diyelim düğünleri bu düğün seniŋ o düğün 

benim üĢ ay çekir üĢ ay hasan toylarda ġalir bir gün dönir geliir dönir gelir eve o gün de ġızın 

çoḳ samimi bir arḫadaĢının toyda düğünü var yengelernen davul zurnaynan gelirler hasanın 

ġapısına damadam çalirler o zaman ȫle toplardılar ḳız gelini köy içinde neyse dėyir bu nedir 

ġapıda ne çalirler benim geldiğimden dėyir kimsenin ḫaberi yoḫtu iĢTe falanıŋ ḳızınıŋ toyu 

var beni oraya seslediler sen yoḫTun diye men de biĢe diyemedim e ġarı men sağa ġurban 

dėyir ilk önce mertliği sen baŋa yaPTıŋ Ģimdi sıra bende değil mi he sen de gėt sen de ġal ne  

geder istėyirsen o geder ġal aman dėyir ġaḫıp gėdir ġızlıḫ zamanından kendisine uyġun o 

zamana geder neler almıĢsa gėyinir ġuĢanir gümüĢ kemerini beline bağlir al …. baĢına örtir 

gözelce hasan bėle baḫir ne yārabbi saŋa Ģükür dėyir eyi ki baĢġa kimseyi almadım benim 

avradım hepsinden güzeldir ėyidir falan hasanın elini öpüp toya gėdecek dėyir ġarı o sazı 

bana ver hele seniŋ gidiĢiŋe men biĢeyler sȫlėyecem e hasan men gelende sȫle yoḫ yoḫ dėyir 

bėle ḫoĢuma gėtTi peki sazı getirir eline vėrir ġarı bėle orda durir dėyir 

güzeller bezenir toya gėdeller 

amān atamān at yar oynamasıŋ 

men bilirem irca minnet ėdeller  

yüngüllüg edifTe tez oynamasın 
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bir nasiḥat ē be hasan seniŋ bende Ģüpheŋ var hē men gėtmirem toya ġarı dėyir bu aĢıḫlıḫTa 

bir usuldur sen bilirsin men on beĢ senede saz çalıp türkü söylemekTen seniŋ sevdandan aĢıḫ 

oldum da bunu men diyecem yani bu bir nasihat babında diyorum hee dėyir bildiğim bir söz 

dost düĢmanım yığıllarda baḫallar 

al yanağa ġızıl güller taḫallar 

sōra güler baĢımıza ġaḫallar 

amān atamān at yar oynamasın 

dėyir ya valla hasan sen menden Ģüphelenirsen ya valla men on beĢ sene kimseye baḫmadım 

teze del mi sen niye bėle ėdirsen yoḫ ġarı men sahan baĢTan dėdim ele değil peki dėyir bu bir 

daha gėdeceği zaman dėyir 

ḫasta hasan der ki bu ḫasta senin 

yara ġurban olsun devletim varım 

dedim oynamasıŋ oynasıŋ yarım 

dirsekten aĢĢaġı bėl oynamasın 

neyse bu çıḫir gėdir gecenin o zamanına hasan üç ay yemiĢ içmiĢ düğünlerde susanir canı su 

istir ḳaḫıyor suyı dolduruyur meĢrePeye bi de ḫanım ḫatırına gelir he o geleydi men onnan 

istėyeydim bu suyı daha ėyi olarıdı tekrar bardağı yerine ġoyir meĢrePesini gelir oturir ġarı 

içeri gelir gene yengeler getirip bıraḫıyolar davul zurnaynan hasanın rengi ġaçmıĢ hasan 

olmaya yalavız ġaldın ġorḫTun dėyir sana ġurban olim ay hasan men bu evde üç ay ġaldım 

sensiz hėç biĢe  de yoḫ ne cin var ne peri arvat o değil dėyir ėle susamıĢTım dėdim arvadım 

sudan gele ben bi su isTėyim versiŋ içeyim aha bu suyı doldurdum seniŋ için içmedim dėyir 

hasan saŋa ġurban olam tamam ben sana su getirem ġarı gėdir meĢrepeye doldurir suyu yoğ 

yo ėle yoğ sazımı ver men senden sazınan su istėyecem e hasan söyle ondan sonra yōğ ėle 

Tadı olmaz da aĢıḫlıḫda da bir usul var peki dėyir neyse getirir sazını vėrir   

sallanıP toydan gelenim 

ay nazanım bir su ver 

ḳurudu dilim damaġım 

yandı canım bir su ver 

 

güzellerin ḫatrı eziz 

birbirinden seçilmez 

yad elinden abı hayat 

kevser olsa içilmez 

 

verseler dünya malını 

sevdiğinden geçilmez 

ġaĢı hila abu zülal 

öz niĢannım bir su ver 
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ḫasta hasan geldi diye çağıralar adımı 

yandı demir oldu kömür ėĢiden feryadımı 

nedirem dünya malını almıĢam muradmı 

özün doldur öz elinden öz niĢanlım bir su vėr 

 

dėyir ġarı suyı vėrir hasan suyı içir ḥarareti Keçir 

 

Anlatan : Mustafa Dudunalı 

YaĢı  : 32 

Mesleği : Çiftçi 

Derleme Yeri : Odunçor Köyü-Bulanık (1972 , Derleyen Yılmaz Çebi) 
*
 

Derlenen : Bir hatıra  

tahminen bundan sekiz on sene evel köyümüze sekiz doḫuz kilometre uzaḫlıḫda bi gebolan 

köyüne çekili öküz makinesinnen ot biçmeğe gėtmiĢtik, çayır biçmeğe. neyse aradıḫ taradıḫ 

bu köyde çalıĢacaḫ bi ġaĢ günnüyh iĢ bulduḫ. basdem isminden bir kürd arḫadaĢa ertesi günü 

gittik. adamın çayırına baĢladıḫ. biraz biçmeden bir iki saat biçmeden makine arıza yapdı. 

ḳasaġon ġırıldı andır. neyse aĢdıḫ öküzü möküzü. biz makineyi düzeltemeye yapmaya 

baĢladıḫ. aradan ėpėy zaman geçdi. makine arızalandı diye bu adamlar da köye ḫaber 

gönderdiler bize ekmeyh de gelmedi ġardaĢ can. makineyi yapdıḫ gün ikindi vaḫdına döndü. 

gardaĢım yanımdaydı. dėdiki ula bugün çalısaḫ da emeğimiz boĢa gider, bunnar bize tam 

yėmiye vėrmiyejehler, ė nolajaḫ. gidek yarın ėrken geleyh iĢ baĢı yapaḫ bari yėvmiyemiz de 

tam sayılsın, peki. ġoĢduḫ makineyi doğru köye geldik. ėy iĢ sahibine çalıĢmamıĢıḫ ekmek 

vėrsin baĢḳasına da iĢ yapmamıĢız ġapısına gidek, noljaḫ. köyün ortasında söyütlerin kenarına 

doğru bir yėrde makineyi aĢdıḫ, kendimiz de gölgeye yaslandıḫ durduḫ acımızdan ġarnımız 

sesdenėrdi. o sırada canım çoḫ sıḫıldı dėdim ya bėle insannıḫ mı olur? böyle köy mü olur? 

hėç misafir ġabul ėtmėller mi bunnar hele bizim halımıza baḫ. sabahdan aḫĢama ġadar 

acımızdan ġırıldıḫ ekmeyh de vėrmediler. dėdik ki bunnara bir desdan yazaḫ kağız ġalemi 

aldım baḫdım, o günü orda onnara ne yazdım 

 

ġacė yoḫdur seniŋ diniŋ imanıŋ 

kirlidir ġafdanıŋ pisdir tumanıŋ 

vallah aḫĢama da vermediŋ nanıŋ 

yandım allah yandım kürdün elinden 

 

Ģėyıḫlarda gördüm usul erkanı 

Ģükür allah dėdim buldum insanı 

bu ġebolanın kürtderi çoḫda yabanı 

yandım allah yandım kürdün elinden 

                                                             
* Yılmaz Çebi, Bulanık Ağzı Lisans Tezi Erzurum 1972 s.73 
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üç bėĢ ḫana bizim köye geldiler 

onnar döndü baḫ yolunu buldular 

ötekiler çoḫ yaban ġaldılar 

 

yandım allah yandım kürdün elinden 

çoḫ dėdim ġırıla makinem avara ġala 

rahat ola canım sakini bula 

günde bu kürtderin bėĢ yüzü öle 

yandım allah yandım kürdün elinden 

 

iĢte orda söylediğim destan da bunnan ibaret ġardaĢ can 

 

SONUÇ: 

1. MuĢ-Bulanık, Terekemelerin göç yolunda önemli bir nokta oluĢturmuĢtur.  

2. Kıpçak Türkçesi döneminde kaideleĢen b>v, p>f  değiĢimi, aynı Ģekilde izlerini Terekeme 

ağızlarında da muhafaza etmiĢtir. Bu durum Kars Terekeme ağzında kaideleĢmiĢ olmasına 

rağmen yerli ağızların etkisiyle inceleme bölgemiz olan Bulanık Terekeme ağzında 

kaybolmuĢ ancak, nadir bir iki örnekte görülebilmektedir. 

3. Kars Terekeme ağzının en karakteristik özelliklerinden birisi, kelime ortasındaki -b- 

ünsüzünün istisnasız -v- olmasıdır. Bu karakteristik özellik Bulanık Terekemeleri ağzında 

ortadan kalkmıĢtır. 

4. Codex  Cumanicus‟ta görülen maa, saa, söün gibi diftonglar Terekeme ağzında en ilerlemiĢ 

Ģeklini bulmasına rağmen, inceleme  bölgemizde bu diftonglar yoktur. 

5. Terekeme ağzının en karakteristik üç değiĢmesinden biri c>j değiĢmesidir. Bu ağızda 

kelime ortasındaki -c- ünsüzleri istisnasız -j- olmuĢtur. Böylece gelecek zaman eki de diğer 

ağızlara göre - gelajaḫ<gelecek dinniyejeyh<dinliyecek Ģeklinde olarak daha önce tespit 

edilmiĢken, Bulanık Terekemeleri ağzında bu değiĢme tamamen ortadan kalkmıĢtır. 

6. Kars Terekemelerinde görülen anlatılan geçmiĢ zamanın ikinci ve üçüncü Ģahıslarda -p 

ekiyle yapılması görülmekte ve bu -p sesi, Kars Terekeme ağzında sızıcılaĢmak suretiyle -f‟ye 

dönüĢmektedir. Bu özellik de birkaç kelimede nadir olarak görülmekte yazı dilinin etkisiyle 

p‟leĢmektedir. 

7. ŋ ünsüzünün uğradığı değiĢikliklere bakarak Kars ağızlarının bazı uzantılarının tesbit etmek 

mümkündür. Bununla beraber, Bulanık Terekeme ağzında ŋ kendini muhafaza etmeyerek n, 

sana; Azeri ağzının etkisiyle ğ‟ye dönüĢmüĢ;  sora kelimesinde görüldüğü gibi de tamamen 

düĢmüĢtür. Metin derlenen Ģahısların çoğunda ŋ sesi çok nadir görülmektedir.  
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