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Kars’ın Selim lçesinde Ya ayan Karapapak-Terekeme 
Türklerinde Mâni Söyleme Gelene i*

The Tradition of Singing Poetic Verse in Karapapak
Terekeme Folk Songs, in The Selim District of Kars

Erkan ASLAN

ÖZET
Anonim Türk halk iiri nazım ekillerinden biri olan mâni, bütün Türk dünyasında oldu

u gibi Karapapak Terekeme Türkleri arasında da yaygın bir ekilde söylenmektedir. Yapı ve
konu bakımdan çe itlilik gösteren mânilerde, Türk milletinin acılarını, sevinçlerini, sevdalarını
kısacası bütün duygularını görmek mümkündür. Mâniler derlendi i yörenin sosyal hayatını,
ya ama bakı tarzını ve yöresel kelimelerini içerisinde barındırmaktadır. Bu makalede Karapa
pak Terekeme Türklerinden derlenen 150 adet mâni orijinal söyleyi lerine uygun olarak
transkripsiyonlu bir ekilde ve tasnifi yapılarak verilmi tir. Burada yer verdi imiz mânilerin
tamamı, sahadan tarafımızca derlenmi tir. Varyant olu umları ve hece kusurları hakkında
bilgiler bulunan çalı mamızda, mânilerin kimden derlendi i tek tek gösterilerek kaynak ahıs

lar tanıtılmı tır.
•
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•
ABSTRACT

Mani, which is one of an anonymous Turkish folkloric poem rhyme scheme, was common
among Karapapak Terekeme Turks like all the other Turkish people. Mani which has different
types in term of subject and structure includes all emotions like love, sorrow, and fun. Mani
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shows social life, point of view of life, and local words of the district that it originates to. n this
article 150 Mani, which are taken from Karapapak Terekeme Turks, is given with their tran
scription and classification they are also convenient with their original versions. Here, all the
them are collected by us. n this research, which also contains information about different ver
sions of Mani and spelling defects, the people from whom each Mani is taken and the source

people are stated and explained.
•

KEY WORDS
Karapapak, Terekeme, Kars, Selim, Mâni (a kind of poetic verse)
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G R

Mâni, Türk halk iirinin en yaygın türlerinden biridir. Genel olarak tek
dörtlükten olu an, 7’li hece ölçüsü ile söylenen aaxa kafiyeli ve ço unlukla a k
konularının i lendi i bir türdür. Karapapak Terekeme Türklerinde mâniye
“mahnı” veya “meni”, mâni söylemeye “mahnı düzmek” ve mâni söyleyen
ki iye de “menici” ya da “mahnıcı” adı verilir.

Karapapaklar veya Terekemeler günümüzde Gürcistan’ın Borçalı, Azerbaycan’ın
Gence, Kazak ve Gedebey bölgelerinde, ran’ın Sulduz ve Türkiye’nin Kars, Ardahan,
A rı, Mu , Sivas, Amasya ve Tokat ehirlerinde ya amaktadır. Papak, kuzu derisinden
yapılmı ba lı a denilmektedir (Aslan Erdinç Aslan Erkan, 2012)Kırzıo lu, Karapa
pakların ah smail’in babası eyh Haydar’ın müritlerine giydirdi i on iki imamın adı
yazılı on iki dilimli taç adlı kızıl kavukları reddederek Sünniliklerini belirtmek üzere
ısrarla “kara papak” giymelerinden dolayı bu adla anıldıklarını belirtmektedir. Kırzıo
lu aynı eserinde Terekeme kelimesinin Arapça Türkmenin çokluk biçimi olan Terâkime
den bozma oldu unu söyler” (Kırzıo lu, 1972: 11).

Selim, Kars ilinin 30 km. batısında yer alan bir ilçedir. lçe nüfusunun tah
minen yarısını Karapapak Terekeme Türkleri olu tur. Makalede yer verdi imiz
mâniler de Selim’in merkezinden derlenmi tir. Kı ların çok uzun sürdü ü bu
ilçede, televizyonun olmadı ı zamanlar, geceleri belli bir yerde toplanan insan
lar halk edebiyatı ürünlerini icra etmekteydi. te makalede yer verdi imiz
mânilerin büyük bir kısmı o günlerden günümüze ula an mânilerdir. Zira genç
ler arasında bugün mâni atı malarına rastlanmaz. Ya lı kadınlar ise eski günle
rin anısına, nadir de olsa, atı ma yaparlar. Selim’de mâni söyleyenler genellikle
ya lı kadınlardır. Bununla beraber erkeklerden ve genç kızlardan derlenen
mâniler de mevcuttur. Selim’den derledi imiz 150 adet mâninin 132 tanesi ka
dınlardan, 18 tanesi ise erkeklerden derlenmi tir. Mânilerin tamamı görü me
yöntemiyle, ses özellikleri dikkate alınarak derlenmi tir.

Karapapak Terekeme Türklerinden derledi imiz mânilerde, ses özellikle
rini daha iyi yansıtabilmek için bazı transkripsiyon harfleri kullanmayı do ru
bulduk:

/É/ /é/: e ile i arasında olu an kapalı (e)

/ /: y ile ba layan ve ön damakta olu an hırıltılı, sızıcı (h) sesi

/ / / /: art damakta olu an hırıltılı, sızıcı (h) sesi
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/ / / /: art damak (g) sesi (Olcay, 1998: 23).

/ñ/: n ile g arası nazal n sesi

1. MÂN LER N TEKN K ÖZELL KLER

1.1. Kafiye ve Redif: Halk iirinin önemli unsurlarından olan kafiye ve re
difi, Karapapak mânilerinde de görmekteyiz.

a. Yarım kafiye:
Alma atdım ezildi Arpa e dim ot pitdi
Tabır yola düzüldü Dalında bülbül ötdü
Menim ara ba dımnan Ötme bülbülüm ötme
Yârım esger yazıldı(mâni nu: 7) Yârım elimden gétdi(15)

b. Tam kafiye:
Puñarın ba ı ara aranfil oldum densiz
Divinin da ı ara Sarardım soldum sensiz
Men bir o lan sevmi em oynuna ata girsin
Orta boy a ı ara(127) Nasıl yatérsen mensiz(80)

c. Zengin kafiye:
a ların a ava ı ars’ımın alaları
Yana ın bal tava ı Üsdünün valaları
Men dédim sava gide Tendire tü sün yansın
Be lemedin sava ı(88) Sebebin balaları(83)

ç. Tunç kafiye:
Bu da lar olmasaydı Bu yolun adı nedi
Çiçeyi solmasaydı ekerin dadı nedi
Ölüm Allah’ın emri Köñülsüz géden ızın
Ayrılı olmasaydı(37) A zının dadı nedi(42)

d. Bozuk kafiyeli mâniler:
Anama déyin gelsin Avcılar ava gider
At minsin yéyin gelsin ar ya a ya a gider
Can çı mı söz örtülmü Can ı dilden sevdiyim
Daha neyime gelsin(12) Varıp esgere gider(20)
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1.2. Mısra De i iklikleri: Mâniler, yörelere göre birtakım de i ikliklere
u rar. De i iklik her mısrada, hatta kafiyeli kelimelerde bile olabilir. Bu de i
im sırasında kafiyeye müdahale edilmez ve anlamda da pek fazla bir de i ik
lik olmaz. Böylece mâninin varyantları ortaya çıkar (Kaya, 1999: 49).

Mendilimde ara var Mendilimde ara var
Üreyimde yara var Üreyimde yara var
Gétdi yârım gelmedi Ne men öldüm kurtuldum
Her yérimde yara var (114) Ne bu derde çara var (115)

Bazen de bir mâni kaynak ahsın cinsiyetine göre farklı ekillerde söylene
bilir.
Da larda gezerem Sandı üsde gezerem
Tava a gül dizerem Sandı a gül bezerem
Men ki béle gözelem Men ki béle gözelem
Niye yârsız gezerem(50), Niye yârsız gezerem(129)

1.3. Kafiye Düzeni: Karapapak Türklerinden derledi imiz 150 adet mâni
nin kafiye düzeni u ekildedir:

aaxa 133 mâni: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95,
96, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146.

abcb 6 mâni: 62, 64, 97, 98, 137, 146.
aaaa 4 mâni: 5, 6, 8, 33.
aaax 2 mâni: 32, 58.
aabb 1 mâni: 39.
aabbcb 1 mâni: 147.
aabbab 1 mâni: 148.
abccçc 1 mâni: 149.
aabacc 1 mâni: 150.
Yukarıdaki ekilde görüldü ü gibi mâni türünün esas kafiye düzeni olan

aaxa Karapapak mânilerinde de a ırlı ını hissettirmektedir. Bunun yanı sıra
Karapapak mânilerinde az da olsa di er kafiye düzenlerinden örnekler görmek
mümkündür.

2. MÂN LER N SINIFLANDIRILMASI
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Mâniler üzerine bugüne kadar birçok ara tırmacı sınıflandırma yapmı tır.
Biz de burada Karapapak mânileri için Mehmet Yardımcı ve Do an Kaya’nın
sınıflandırmalarını esas alarak bir sınıflandırma yaptık. Bu sınıflandırma ise
öyledir:

2.1. Yapılarına Göre Mâniler
2.1.1. Hece Sayısına Göre Mâniler
2.1.1.1. Dört Heceli Mâniler:Mâni nu: 64.
2.1.1.2. Be Heceli Mâniler: 58.
2.1.1.3. Yedi Heceli Mâniler: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,

20, 23, 25, 26, 29, 31, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61,
62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90,
91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 104, 105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 148, 149, 150.

2.1.1.4. Sekiz Heceli Mâniler: 11, 65, 77, 128.
2.1.1.5. On Bir Heceli Mâniler: 18, 32, 33, 39.
2.1.2. Mısralarına Göre Mâniler:
2.1.2.1. Düz Mâni: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 26,

29, 31, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 61, 63, 66, 67, 68, 69,
70, 71, 72, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 104,
105, 106, 108, 110, 111, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 146.

2.1.2.2. Cinaslı Mâni: 4, 38, 76, 82.
2.1.2.3. Ayaklı Mâni: 24, 28, 30, 53, 100, 101, 103.
2.1.2.4. Yedekli Mâni: 147, 148, 149, 150.
2.1.2.5. Konu malı Mâni: 59 60, 100 101.
2.2. Mânilerde Konu ve Anlam Derinlikleri:
Karapapak Türklerinden derledi imiz mâniler, konu bakımından oldukça

çe itlidir. En fazla da sevda konulu mâni mevcuttur. Sevda mânileri kendi ara
sında ayrılık, sevinç gibi konulara ayrılabilir. Fakat biz burada böyle bir ayrım
yapmadık. 4, 11, 15, 18, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 54, 55, 56,
57, 58, 59, 63, 68, 69, 71, 73, 75, 76, 78, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 91, 92, 95, 96, 102, 104,
106, 107, 109, 111, 118, 120, 124, 125, 126, 127, 130, 132, 133, 134, 138, 139, 140,
142, 143, 146, 147, 148, 149 numaralı mâniler sevda üzerine söylenmi tir.

Mânilerde bazen alaylı, bazen ö üt verici, bazen de sitemkâr bir söyleyi
vardır. 3, 19, 31, 112 numaralı mâniler alaylı, 1, 9, 10, 72, numaralı mâniler ö üt
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verici, 12, 26, 30, 32, 50, 60, 61, 77, 79, 86, 92, 93, 94, 98, 99, 113, 114, 115, 121, 122,
123, 128, 129, 135, 136, 137, 145 numaralı mâniler sitemkâr bir dille söylenmi tir.

Mânilerin bir kısmında istek, bir kısmında ise öneri dile getirilir. 6, 23, 34,
36, 37, 41, 46, 48, 64, 65, 97, 105, 119 numaralı mâniler bir iste i dile getirirken
53, 62, 67, 100, 101 numaralı mânilerde bir öneride bulunulmu tur.

Türk toplumunda gelin kaynana atı maları oldukça yaygındır. Gelin
kaynana çatı maları mânilerde de görülür. A a ıdaki mânide bu atı mayı çok
net bir biçimde görüyoruz:

Çar ıdan aldım la ana
ıydım oydum sa ana
Héç ömrümde görmedim
Seni kimi cazı kaynana (44)
Kaynana üzerine söylenen mânilerin dı ında; karde , anne ve kayınbirader

üzerine söylenen mâniler de vardır. 2, 13, 17, 108, 141, 150 mâniler bu temalar
üzerinde söylenmi tir. Yine 17. mâni de gurbetin ne kadar zor bir olgu oldu u
üzerinde durulmu tur.

nsanlar, ya amları boyunca olumlu ve olumsuz birçok olayla kar ıla ırlar.
Ya anan bu olumlu ya da olumsuz olaylar, insanların dilinden alkı ve kargı
eklinde dökülür. Karapapak mânilerinde de alkı ve kargı ı net bir ekilde
görmekteyiz: 8, 24, 28, 29, 43, 70, 80, 83, 103.

Bayramlar, toplumun hemen hemen bütün kesimlerince kutlanan özel
günlerdir. Bayramların mânilere yansımasını da 16 ve 52. mânide görüyoruz.
Yine 52. mânide, bayramlarda özel kıyafet giyme ve bu kıyafete de bayramlık
adını verme gelene ini açıkça görüyoruz.

nsanların hayatları boyunca birçok olumsuzlukla kar ıla tı ını daha önce
belirtmi tik. Kar ıla ılan bu olumsuzluklarda bazen ortada somut bir suçlu bu
lunmaz. Bu tür durumlarda insanlar olumsuzlu un felekten kaynaklandı ını
dü ünür ve felekten ikâyet ederler. Felek bu özelli i ile hem eski edebiyatı
mızda hem de halk edebiyatımızda oldukça sık i lenen bir konudur. Derledi
imiz mânilerde de felekten ikâyet konusunu görmek mümkündür: 16 ve 66.

Kore Sava ı’nın olumsuz etkileri Karapapak mânilerinde kendisini açıkça
hissettirmektedir:
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Kora’nın helimleri
Çetindir talimleri
Subay esger topluyor
A latér gelinleri (110)

Bunun haricinde 7, 39, 90, 110 numaralı mâniler de askerlik ile ilgilidir.
Karapapak mânilerinde sosyal konulara de inildi i de görülür. Mesela 71.

mânide kuma olayı üzerinde durulmu ve mâniyi söyleyen ki i asla kuma ola
rak evlenmeyece ini söylemi tir.

Yukarıda mânileri konuları bakımında incelemeye çalı tık. Son olarak un
ları da belirtmenin yaralı olaca ını dü ünüyoruz. Bazı mâniler “mâni” terimi
kullanılarak olu turulmu tur. 116. ve 117. mâniler buna örnektir. Bazı mâniler,
cinsel içeriklidir. 5. mâni gibi. Bazı mânilerde de bir yerle im yerinin önemli bir
özelli i dile getirilmektedir. A a ıdaki mânide Kars’ın Sarıkamı ilçesinin bir
askeri ehir oldu u ifade edilmektedir:

Sarı amı ’dan a da gel
Sularınnan a da gel
Te men izin vérmesem
olorduynan a da gel (131)

3. MÂN LERDE KUSURLAR

Mâni, genellikle okuma yazma bilmeyen kadınlar tarafından söylenen bir
türdür. Hâl böyle olunca kadınlar mâni söylerken hece veznine dikkat etmezler.
Bu durumda da birçok hece kusuru kaçınılmaz olur. Mânilerdeki hece kusurları
genellikle tek hecenin kusurlu olmasıyla ortaya çıkar. (8, 21, 22, 27, 34, 40, 44,
45, 48, 50, 59, 60, 73, 79, 87, 93, 102, 107, 109, 112, 116, 131, 132, 145, 147 ) numa
ralı mâniler hece açısından kusurludur.

Mânilerde çe itli hece kusurlarının yanında, bazı mantık hatalarının da var
oldu u görülür. A a ıdaki mânide gömlek dikip anteper adlı bitkinin içinde
gönderilece i söyleniyor. Oysa anteper kamı türü bir bitkidir ve içinde göm
lek göndermek mantı a aykırıdır. Büyük ihtimalle mâninin aslında mantı a
aykırı olmayan ba ka bir bitki veya sepet türünden bir nesne kullanılmı tır. Fa
kat kaynak ahıs mâniyi bu ekilde söylemi ve mantık hatasına yol açmı tır.

Piçinciler piçinde
Menim yârım içinde
Gömle tikém gönderém
anteperin içinde (126)
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SONUÇ

Kars’ın Selim ilçesinde ya ayan Karapapak Terekeme Türklerinden derle
di imiz mânileri gerek yapı bakımından, gerekse konu bakımından inceledik.
Mânilerde hece kusurlarını örnekleri ile açıkladık ve tespit etti imiz bir mantık
hatasına yer verdik. Mânilerin varyant olu umları hakkında da örnekleri ile
açıklama yaptık. 150 adet mâniyi çe itli transkripsiyon i aretleri kullanarak Ka
rapapak a zı özelliklerine göre yansıttık. Bunu yaparken halk a zından aldı ı
mız mânileri en ufak bir oynama yapmadan aktardık. Burada unu da fark ettik
ki Karapapak Türkleri, Türkiye Türkçesinde de büyük ölçüde etkilenmi lerdir.
Bunun sonucunda da hem Türkiye Türkçesine ait ses hususiyetlerini hem de
Karapapak a ız özeliklerini yan yana kullanmı lardır. Örne in 85. mânide kedi
kelimesi kullanılmı tır. Oysa Karapapak a zında kedi yerine pi ik kelimesi kul
lanılır. Ya da 34. mânide hepsi kelimesi kullanılmı tır. Karapapak a zında hepsi
yerine hamsı kelimesi kullanılır. Bu ve benzeri farklıklarda Türkiye Türkçesinin
etkisi muhakkaktır. Günümüzde Selim ilçesinde, mâni atı malarına rastlamak
oldukça güçtür. Bunun temel nedeni geli en teknolojidir. Teknoloji ile birlikte
insanların ilgi alanları de i mi , mâni söyleme gelene i de zayıflamı tır. Buna
ra men, ilçede çok zorlanmadan derledi imiz mâniler, gelene in geçmi te çok
güçlü oldu unu göstermektedir.

MET N
Dört Mısradan Olu an Mâniler:
1. A bıça ara bıça 2. A a aynım bey aynım
Babam tüken acaja Çı ba a sallan aynım
Evlenmeyin a gen ler oçum yo urvan kesem
Laylon ızdar çı aja Canım sadaka aynım

3. A aç a aca yüce 4. A budala budala
A aca konmu cüce Ku lar onar bu dala
Men saña gider miyim Men yâr için a laram
Kör toyu pitdi cüce Maña dérler budala

5. Al o lan bu da saña 6. Alma atdım deñize
diyim su da saña Geliyor yüze yüze

O lan darılma maña Gédin déyin o ıza
Tonbul memeler saña Toyu alsın payıza
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7. Alma atdım ezildi 8. Alma atdım yiyesen
Tabır yola düzüldü Su serpitdim gö eresen
Menim ara ba dımnan Éle ki maña varmazsan
Yârım esger yazıldı Allah’ından bulasan

9. Altın tava da bal var 10. Altın tava da fi ne
O lan babama yalvar O lan pé ime tü me
Babam saña ız vérmez Babam saña ız vérmez
El aç Allah’a yalvar Bo una dile tü me

11. Altın üzüyüm ırıldı 12. Anama déyin gelsin
Suya tü dü su duruldu At minsin yéyin gelsin
Dédiler ki yârın ölmü Can çı mı söz örtülmü
nce béllerim ırıldı Daha neyime gelsin

13. Anamın ızı menem 14. Aras’a vurdum te di
A ının duzu menem Aras bulandı ké di
Gédin anama déyin Gel fele ıspat éyle
Gülmemi ızı menem Hangi günüm o ké di

15. Arpa e dim ot pitdi 16. Arpaçayı da anda
Dalında bülbül ötdü Bilbiller oyna anda
Ötme bülbülüm ötme Men yârı nérden alım
Yârım elimden gétdi Éller bayramla anda

17. Atım taydı da a maz 18. Atımı ba ladım yolda yoncuya
Donum aldı yara maz Serim urvan olsun bélden inciye
arda urbet éldedi Gel götüröm ay ız bizim vatana

Maña adlı yara maz Serim urvan olsun yoldan ötüye

19. Atın bozdu néyniyim 20. Avcılar ava gider
Çu an tozdu néyniyim ar ya a ya a gider
Özün yékesen ama Can ı dilden sevdiyim
A lın azdı néyniyim Varıp esgere gider

21. Ay ız sen aralısan 22. Ay ı ı ı son géce
Al géyif aralısan Göñlüme péri an géce
çifsen Sélim suyunu On iki mum démi em
Sen dünye maralısan Yâra avu aca ım géce
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23. Ay kese gel kese gel 24. Aydın olsun
Kötanı sür ba a gel Ay do sun aydın olsun
Evlenme ayıf döyül Dileyin avul olup
Onu orda bo a gel Gözün aydın olsun

25. Ba ın ba ımca var mı 26. Bahça bar vérende gel
Ba ında yonca var mı Hayva nar vérende gel
Déyirdin evlenmi em asda tü düm gelmedin
Aldı ın mence var mı Barı can vérende gel

27. Bahça barsız olar mı 28. Béle ba lar
Hayva narsız olar mı Kemeri béle ba lar
Ço yérler gezmi em Bülbül ötmez gül pitmez
git yârsız olar mı Véran olsun béle ba lar

29. Bir at aldım ırmızı 30. Bir de men
Dırna ları ar buzu Doldur içem bir de men
Çüfde ilanlar vursun Ömür ké di gün gétdi
Yârımı seven ızı Cavan olmam bir de men

31. Bir ku buldum alaca 32. Bir su vér içeyim altın tasınan
Ba ladılar a aca Men seni sevmi dim ne havasınan
Meni biri isdiyér Bizi ayıranı alsın yasınan
Ne apı var ne baca Yana yana oydun meni sevdiyim

33. Bizim yérin bahçası var ba ı var 34. Bu ba bizim olaydı
Ne de gözel turuncu var ba ı var Etrefi üzüm olaydı
Bizim evde edepsiz bir arı var Orta lı ba isdemem
Her i idin ela gözlü yârı var Hepsi bizim olaydı

35. Bu da ı a ém dédim 36. Bu da ın oylumuna
A ém dola ém dédim Gün tü er yaylımına
Yâr mennen küsdü gétdi Gel hak ın halal éyle
Gédém barı ém dédim Geldi yol ayrımına

37. Bu da lar olmasaydı 38. Bu dere derin dere
Çiçeyi solmasaydı Gétdi ce uzun dere
Ölüm Allah’ın emri sdedim bir yol oyam
Ayrılı olmasaydı Yâr gele üzüm dere
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39. Bu giden esgere yol mu dayanér 40. Bu arı dan su gelér
Esgerri ü sene can mı dayanér arı dolusu gelér
Bu giden esgerin annesi a lar apatma pancerelerini
Çentenin a zını hem irem ba lar Yârın o usu gelér

41. Bu yola yol olaydım 42. Bu yolun adı nedi
Kervana ololaydım ekerin dadı nedi
Buradan kéçen o lanın Köñülsüz géden ızın
Eline gül olaydım A zının dadı nedi

43. Bula ın ba ına gel 44. Çar ıdan aldım la ana
Divinin da ına gel ıydım oydum sa ana
Göydene uyuz tü sün Héç ömrümde görmedim
a ına a ına gel Seni kimi cazı aynana

45. Çayır ince piçilmez 46. Çe pıñar çe me pıñar
Suyu serin içilmez Yaramı dé me pıñar
Maña diyéller yârdan kéç Yâr yanına gelince
Yârım irindi kéçilmez Mensiz onu ma pıñar

47. Çovan oyun kimindi 48. Da a giderim da a
Saysana néçe mindi Ba ım deydi torpa a
Menim sevdiyim sensen Yârdan evvel ölürsem
Senin sevdiyin kimdi oymayın meni torpa a

49. Da ı duman bürüdü 50. Da larda gezerem
Da a kervan yürüdü Tava a gül dizerem
Kervan geri dönmedi Men ki béle gözelem
Yazı ömrüm çürüdü Niye yârsız gezerem

51. Da larda mé elerde 52. Dam üsde uzanıfsan
Gül suyu ü elerde Bayramda bezenifsen
Éller aldı yârını Bayramın ara gelsin
Men aldım kö elerde É itdim evlenifsen

53. Da ba ı 54. Dere boyu amı a
Ça ça vurar da ba ı Bir su vérin yanmı a
Çirkinnen bal yéme Do dur hekim néylesin
Gözelnen da da ı Yârından ayrılmı a
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55. Dumandır da ın ba ı 56. Durnalar uçuvérdi
Hilaldir yârın a ı anedi açıvérdi
O yârı maña vérin Él o lu döyüldü mü
Yı arım da ı da ı Sevdi de açıvérdi

57. Ekin e dim düzlere 58. Elinde bayda
Yédizdirdim éllere Çal anér çayda
On bé inde yâr sevdim Ci ara boyda
O da tü dü dillere Zübéyde anım

59. Elinde keser 60. Elinde puça
Bahçada gezer Meni vuraca
t o litin zı t o litin o lu
Hepsinden gözel Ne kusur bulaca

61. Emimo lu biriydi 62. Én deriye én düze
Al mendili kiriydi uru fısdı bularsan
azan adsım yü meye Yalvarmı ken al meni

Véran çaylar urudu Soñra pi man olarsan

63. Erzurum ize geldi 64. Eyil da lar
Tam saydım yüze geldi ar görünsün
Bu köylerin içinde a sın duman
Ayrılı bize geldi Yâr görünsün

65. Ezmeyinnen üzmeyinnen 66. Feleyi bulduraydım
Yâr bulunmaz gezmeyinnen Derdimi bildireydim
Mezerimi ızlar azsın Bileydim yazım ara
Altın saplı azmayınnan alemi ırdıraydım

67. Fırın üsdünde fırın 68. aladan indim anca
Buyrun teyzeler buyrun Ba ımda ye il sanca
Menden size fayda yo Ne gelin oldum ne ız
O lunuza ız bulun Oddara yandım anca

69. alenin ardındayam 70. apıda duran o lan
Sahatin dördündeyem Elinde ur’an o lan
Éller daddı yu uda O ur’an anim olsun
Men senin derdindeyem Sözünden dönen o lan
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71. apımızda uyu var 72. apıya kéçi geldi
çinde gül suyu var El atdım saçı geldi
Olmu am yâr delisi Güvenme ya lılara
Gören diyér uyu var Bir ba dın köçü geldi

73. apıya kilit ta arım 74. ar ya ar ar üsdüne
Sen sallan men ba arım Kerpiç duvar üsdüne
Çama ırın kirlenmi ır sene bekar alsam
Sen yolla men yı arım Gétmem uma üsdüne

75. ar ya ér bayaz olar 76. ara oyun yo urdu
Géceler ayaz olar Seni kimler do urdu
O yâr bize gelende Seni do uran ana
Hem bahar hem yaz olar Bal ile mi yo urdu

77. ara tren gelmez oldu 78. araba ’da üzüm var
Düdüyünü çalmaz oldu Üzüm sende gözüm var
arıf éle yâr yolladım Gédin o yâra déyin

Me tuvunu yazmaz oldu Ona bir çift sözüm var

79. aranfil büberem 80. aranfil oldum densiz
çinizde dilberem Sarardım soldum sensiz
Tö me a ın ava ın oynuna ata girsin
ona am giderem Nasıl yatérsen mensiz

81. aranfilem budama 82. aranfilim bir sini
Safa geldin odama Sevmi im birisini
Gelirse gözel gelsin Callatlar boynum vursa
Çirkin almam odama Söylemem do rusunu

83. ars’ımın alaları 84. ars’ın yolları ince
Üsdünün valaları Su sepeller pirince
Tendire tü sün yansın Katip urvanın olum
Sebebin balaları Yârın dersleri néce

85. ar ıda ara kedi 86. ar ıdan atlı ké di
A zında leyle eti Atı atladı ké di
Çı aram yâr görünmez Élleri sevindirdi
ıraram memleketi Meni a latdı ké di
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87. a ı ara gözü ala 88. a ların a ava ı
A dın ba ıma yara Yana ın bal tava ı
O ul ona démi em Men dédim sava gide
Sevdiyini téz ala Be lemedin sava ı

89. aya ba ı dirgenni 90. Géderim élde durma
Ne o olar ergenni Sa da dur solda durma
Ergenni den yâr seven Keserem kirpi seni
O da bir bezirgenni Esgere dalda durma

91. Gédérsen yolun olam 92. Gelin gelmi otumu
Sallaném yolun olam Sorun neler getimi
Nérde misafir olsan alı kilim yérine
Orda yor anın olam Köhne hesir getimi

93. Gence’den fayton gelér 94. Giden ay tutular mı
Atdarı yor un gelér Bala duz atılar mı
Men o yâra néyledim Géceler on be saat
O yâr maña dar ın gelér Yalıñız yatılar mı

95. Giderem Van’a do ru 96. Gidersen meni apar
Yolum ran’a do ru Yo sa ıyamat opar
Kes ba ım a sın anım ıyamat opan günü
adir bilene do ru Seven seveni tapar

97. Gö de uçan durnalım 98. Gö den uçan teyyara
Salam söyle o yâra Boyaların soldu mu
Men kendime yâr buldum Yârımı aldın gitdin
O da bulsun bi çara Bo oltu un doldu mu

99. Göyde ele asılı 100. Gözel al
Eleye gül basılı Gözel ye il gözel al
Ya ı ızın nikahı Ü bé günnü dünyede
Kör o lana kesili Göñül seven gözel al

101. Gözel alma 102. Gül e dim gül pitirdim
Yémeye gözel alma Gülü ırmana getirdim
Asıllı çirkin al Yaz ile kı arası
Ço dırdır gözel alma Men yârımı getirdim
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103. Günde men 104. asdayam nar isderem
Gölgede sen günde men Dö eyi dar isderem
lde urvan bir olar O dö eyin üsdüne
Saña urvan günde men Cilveli yâr isderem

105. nce çayır piç o lan 106. ndim çayır pi meye
nce sudan kéç o lan Eyildim su i meye
Meni saña vérmezler Déseler yârın gelér
Bu sevdadan kéç o lan aned a dım u maya

107. ndim derede durdum 108. Kerentinin pasına
pe mendil buldum urvan olum sesine
Çartda partda sevdiyim arda bey evde yo du
Sennen éyini buldum O yârın ar asına

109. Kervanın izi alar 110. Kora’nın helimleri
Dalında tozu alar Çetindir talimleri
Kervana giden o lanın Subay esger topluyor
ızdarda gözü alar A latér gelinleri

111. Ku burnunun alına 112. Lambanın silgisi
Mendil serdim dalına ara géymi birisi
Déseler yârın gelér Men saña gider miyim
urban ollam yoluna Mehlelerin cinnisi

113. Me tebin bacaları 114. Mendilimde ara var
Ders görör ocaları Üreyimde yara var
oymullar yârım gele Gétdi yârım gelmedi

Yanının yolda ları Her yérimde yara var

115. Mendilimde ara var 116. Meni meni bé meni
Üreyimde yara var Zülfünde a meni
Ne men öldüm kurtuldum Ya apında ul éyle
Ne bu derde çara var Ya bacanda kes meni

117. Meniye o um geldi 118. Ne gözel endemin var
A latma ya ım geldi ar bayaz gerdenin var
Çı ém apıya ba ém Men do duru nédejem
Belki arda ım geldi Derdimin dermanı var
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119. O gün bugün olaydı 120. O lan adın Alı’dı
Zülfüm düyün olaydı Boyun fidan dalıdı
Yârnan gezdiyim günün Gel kéç bizim apıdan
Biri bugün olaydı Gören désin yârıdı

121. O lanam o umu am 122. Ö retmen safa geldin
Ne derdi ço umu am Canıma cefa geldin
Gözeller pay pay olmu Ne men öldüm kurtuldum
Men orda yo umu am Ne sen insafa geldin

123. Pazar pazar oldu gel 124. Pencerede tül perde
Hafda pazar oldu gel Perdenin ucu yérde
Yolunu gözleme den Üre yanar can titrer
Canım bézer oldu gel Yârı gördüyüm yérde

125. Pıñar ne o a arsın 126. Piçinciler piçinde
Mor menek e o arsın Menim yârım içinde
Ba davar pıñar saña Gömle tikém gönderém
Yâr gelince a arsın anteperin içinde

127. Puñarın ba ı ara 128. Sandı ımı açammadım
Divinin da ı ara Céhizimi seçemmedim
Men bir o lan sevmi em Yazı menim gen liyime
Orta boy a ı ara Bir ız alıf açammadım

129. Sandı üsde gezerem 130. Sarı valam sandı da
Sandı a gül bezerem almı am aranlı da
Men ki béle gözelem Yârı maña vérseler
Niye yârsız gezerem Yatarım samannı da

131. Sarı amı ’dan a da gel 132. Su gelér da a déyér
Sularınnan a da gel Kirpi ler a a déyér
Te men izin vérmesem Bir éle yâr sevmi em
olorduynan a da gel On iki arda a déyér

133. Tendir ya dım terledim 134. Tendirim yana yana
Çı dım seyran éyledim a ma tö ana ana
Dédiler yârın gelér Ezelden beyenmérdin
oçu urvan éyledim imdi al yana yana
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135. Treni durduraydım 136. Tut a acı tut vérér
Göy boya vurduraydım Yarpa ını kıt vérér
Sevif almıyannarı Altı cadı bir olmu
Be li nen vurduraydım Sevdiyime fit vérér

137. Uzun a acın boyu 138. Yan bacanın ı ı ı
Göye mi deyeceksin Elinde bal a ı ı
Evlensene sevdiyim Gédifdi gelece di
Bekar mı gezeceksin Mehlenin yara ı ı

139. Yârım ince çuvu du 140. Yârım yârım o yârım
Yola çı dı ı yo du Hafdaların sayarım
Yollar urvanın olam Giderken küsülüydün
Te di arda ı yo du Gelirsen ar ılarım

141. Yaylanın yolundayım 142. Yazı yazdım aradan
Kervanın dalındayım Da lar a sın aradan
Anam meni sorarsa Yârı maña yétirsin
O yârın yanındayım Yéri göyü yaradan

143. Yazı yazdım yazıydı 144. Yéleyimi yı adım
alemim kirazıydı Atdım dere da ına

Birez daha yazardım Allı pullu yéleyim
Mürekgebim azıydı Neler geldi ba ıma

145. Yol üsde durayım 146. Yollar çamur ezilmez
Yârı kimden sorayım Béle bekar gezilmez
Nédejem bo me tuvu Ü gün ü géce gezdim
asret üzün göreyim Bundan artı gezilmez

Altı Mısradan Olu an Mâniler:

147. A da ı aldırsana 148. Gül e dim gül tasına
lanı öldürsene Odanın ortasına
lan inceden öter Da da davar yayılér
ncil dalda ara piter Babam a a sayılér
Ço sallanma sevdiyim Babamın sayasına
Cehelim a lın iter Gen ler maña bayılér
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149. oruz dilin lal olsun 150. Semavarım söküldü
Ne téz dédin sava dı Çayım yére töküldü
Men oruzam öterem u o lanın atlısı
Sesi sese ataram Geldi bize töküldü
Sen yârınnan sarıl yat Aldı meni gétdiler
Men va dında öterem Annemi a latdılar

SÖZLÜK
apar : götür .
ba davar : bahtiyar.
bar : meyve.
bayda : toprak veya bakırdan yapılan su ve süt kabı.
bula : çe me.
cüce : civciv.
dal : arka, son.
den : tane.
anteper : bir da bitkisi.

gö er : morar .
göy : mavi.
il : yıl.
ilan : yılan.
kerenti : orak.
kese : kestirme.
od : ate .
oylum : viraj.
ser : ba , kafa.
tap : bul .
vala : bir tür örtü.
ya ı : iyi, ho .
yéke : iri, büyük.
yéyin : çabuk, hızlı.
yü : yıkamak.
zülf : saç. ©
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