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POSOF TÜRKÜLERİNDEN ÖRNEKLER
Şevket Kaan GÜNDOĞDU

Posof - Armutveren köyü.

Türküler, halkımızın geçmişten günümüze kadar yaşamış olduğu acıları, sevinçleri, özlemi,
aşkı dile getiren ve sürekli canlılığını muhafaza
etmiş halk edebiyatı mahsulleridir. Bu konuda
söz sahibi olan âlimlerin türkü hakkındaki tarifleri şöyledir:
M. Fuad Köprülü: “Türklere mahsus bir besteyle söylenen ve diğer halk şiiri türlerinden ezgisi ile ayrılan anonim halk şarkıları.”1
Pertev Nailî Boratav: “Düzenleyicisi bilinmeyen, halkın sözlü geleneğinde oluşup gelişen,
çağdan çağa ve yerden yere içeriğinde olsun,
biçiminde olsun, değişikliklere (zenginleşmelere, bozulmalara, kırpılmalara) uğrayabilen, her
zaman bir ezgiye koşulmuş olarak söylenen
şiirler.”2
Nihad Sami Banarlı: “Koşma şeklindeki bir
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M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar,
Ankara, 1976, s. 246.
Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı,
Ankara, 1982, s. 150.
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manzumenin her dörtlüğüne bir (beşinci) veya
iki (beşinci, altıncı) mısra ilavesiyle söylenen bir
halk şiiri.”3
Türkü, diğer Türk coğrafyalarında değişik
sözlerle adlandırılmaktadır. Azerbaycan Türkleri
mahnı, Başkurtlar halk yırı, Kazaklar türki, türik
veya halık ani, Kırgızlar eldik ır ve türkü, Kumuklar yır, Özbekler türki, halk koşigi, Tatarlar
halık cırı, Türkmenler halk aydımı, Uygur Türkleri nahşa, koça nahşisi olarak adlandırırlar.4
Biz, Posof yöresinde söylenegelen türkülerden bir derleme yaptık. Bunların farklı varyantlarına işaret ettik. Tabii bunlar çevre yerleşim
bölgelerinde de söyleniyor olabilir. Çünkü bir
yörede yakılan türkü şekil ve söyleniş biçimi değişerek diğer bir yöreye de geçebilir. Derlemiş
olduğumuz bu türküler, kaynak kişilerin de belirttiği üzere yörede eskiden beri söylenen türkülerdir.
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Nihat Sami Banarlı, Metinlerle Edebî Bilgileri, İstanbul,
1985, s. 366.
Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü I, Kültür
Bakanlığı Yayını, Ankara, 1991, s. 908-909.
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1.Camuşları vurdum bayıra5
Derler ki Posof’un Oxdel/Çamyazı köyünde
yaşayan Gülizar ana, askerden yeni gelen oğlunu evlendirmek için evlerinin yanına bir oda
daha yaptırır. Oğlu askerden geldikten sonra
sevdiği kızla hemen düğün dernek kurar ve sevenleri kavuşturur. Düğünün ertesi günü, Gülizar ana sabahtan bir çift camuşunu (manda)
otlamaları için köyün üst tarafındaki Toruğun
Alti olarak bilinen mevkie vurur. Hayvanlar orada güreşe tutuşurlar. Güreşe güreşe Pantalux
Çayırları’na kadar inerler. Köyün çocukları tarafından, camuşların güreşe tutuştuğu ve birbirlerini yaraladığı haberi eve ulaşır. Haberi alan yeni
güvegi (damat) camuşları ayırmak için hemen
oraya koşar. Camuşları ayırdıktan sonra, tekrar
güreşmemeleri için aralarına girer. Kızgınlaşan
camuşlar tekrar güreşe tutuşarak arada kalan
yeni güvegiyi ezerek öldürürler. Oğlunun haberini duyan Gülizar ana, olay yerine gider. Oğlunu
ve başında ağlayan elleri kınalı gelinini görünce aklını oynatarak dağ taşa düşer. İşte Gülizar
ananın ağzından söylenen türkü şöyledir:
Qara camuşlari vurdum bayira,
Güleşe güleşe endi çayira,
Xaber verin güvegiye ayira,
Güvegin işini Allah qayira.
Bir oda yapdurdum, döşedemadım,
Üç günnük ömrümü beş edemadım,
Zalım feleinan baş edemadım,
Nedayım nedayım, nera gedayım.
5

Bu türkünün bir başka varyantı Artvin-Yusufelili
Araştırmacı Yazar Mehmet Gökalp Aladağ tarafından
Erzurum yöresinde derlenmiş olup, Türk Folklor
Araştırmaları Dergisi’nin Aralık 1949 tarihli 5. Sayısında
Doğu Anadolu’dan Birkaç Ağıt Örneği başlığı altında
yayınlanmıştır. Türkü, TRT repertuvarlarına da Erzurum
türküsü olarak girmiştir. Posof yöresinde derlemiş
olduğumuz bu türkünün hikâyesinde belirtilen yer
adları ve olayı yaşayan ve bu türküyü yakan kişinin de
adının geçmesi, türkünün Posof yöresine ait olduğunu
ve zaman içerisinde çevre illerde de öğrenildiğini akla
getirmektedir.
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2.Yırğalanma qavax
Posof’ta genç kızlar ikili olup kol kola girerek
karşılıklı şu türküyü söylerler:
Ben bir qavax, yol üstünde dururum,
Gelene, geçene kölge verürüm,
Yırğalanma qavax, seni budarum,
Budar budar, odun edar yaxarum.
Yeni girdux İstanbol’dan içari,
Xanımlar oturur iki geçali,
Ortadaki benim yârim peçeli,
Yırğalanma qavax, seni budarum,
Budar budar, odun edar yaxarum.
3. Ağlama gelin ağlama
Düğün günü, gelin, damat evine getirildiği
zaman, evdeki sekünün (divan) başında ayakta bekletilir ve kaynata izin vermeden oturmaz.
Kaynatanın iznini aldıktan sonra temenna alarak oturur. Gelinin oturmasının ardından, oğlan
tarafından olan genç kızlar gelin ağzından şu
türküyü tef çalarak söylerler:
Gelin diyer ana ana,
Yaşin töker yana yana,
Ağlama gelin ağlama
Qaynanadur sene ana.
Gelin diyer baba baba,
Yaşin töker kaba kaba,
Ağlama gelin ağlama,
Qaynatandur sene baba.
Gelin diyer qardaş qardaş,
Yaşin töker yavaş yavaş,
Ağlama gelin ağlama,
Qayınların sene qardaş.
Gelin diyer baci baci,
Yaşin töker aci aci,
Ağlama gelin ağlama,
Görümündür sene baci.
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Posof - Al köyü.

4. Badele’nin gözelleri
Posof’un, elmasıyla meşhur Badele (Türkgözü) köyünün kızları için söylenmiş bir türküdür.
Qızıl alma ellerinde,
Badem şeker dillerinde,
Gümüş kemer bellerinde,
Badele’nin gözelleri.
Yaz olan da ezme ezerler,
Çıxar balkonda gezerler,
Adami candan üzerler,
Badele’nin gözelleri.
Bayaz örti başlarında,
Qalem oynar qaşlarında,
On üç, on dört yaşlarında,
Badele’nin gözelleri.
Dut dibine yaslanurlar,
Şeker ile beslenürler,
Köçmeye heveslenürler,
Şu Badele’nin gözelleri.
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5. Nerden aşar yoli yaylanın
Çıxdım yaylasına, yayla hûrişan,
Yâr ile gezduğüm yerler perişan,
Hanım nerden aşar yoli yaylanın.
Ben de bindim qara qara atlara,
Derdimi söylesem yeşil otlara,
Anam yox ki derdime qatlana,
Canım nerden aşar yoli yaylanın.
Yaylanın quzusi, koçdan seçilmez,
Oti yemlik, suyi savux içilmez,
Anadan geçilür, yârdan geçilmez,
Balım nerden aşar yoli yaylanın.
6. Ormana gediyerim
Ormana gediyerim,
Balta vuramiyerim,
Qız senin eşxından da
Evde duramiyerim.
Orman doli kestane,
Döşürdüm dene dene,
Dünya doli yâr olsa,
Alacağım bir dane.
Ormana gedecağım,
Baltamı vuracağım,
Mehlenin inadına,
Qız seni alacağım.

YAZ 2013

Bizim AHISKA
7. Yüksek minaradan ezan oxunur
Yüksek mineradan ezan oxunur,
Oxunur da sesi bana toxunur.
Yüksek mineradan atdım kendimi,
Çox aradım bulamadım dengimi.

10. Yâr olduğum bildün mi
Yengi de geldim bu köva,
Vuruldum orta boya,
Orta da boyli Laz qızi,
Yanaxları qırmızi.
Yanağın yanağıma,
Gecede gel konağıma,
Gecede geldim duydun mi?
Yâr olduğum bildün mi?

Yüksek minarada qandiller yanar,
Qandilin şavkına bülbüller qonar.
8. Bir yâr sevdüm
Çıxtım yaylasına çadırım yeşil,
Her türlü çiçekten bir dene döşür,
Qız nişannın gelmiş, bir qahve bişür.
		
Daldalan daldalan, daldan aşaği,
		
Bir yâr sevdüm, o da yiğit uşaği.

11. Sarı seylan
Dağda tütün ekerler, hop sarı seylan
Dibine de su seperler, hop sarı seylan,
Dağda tütün ekemesin, hop sarı seylan
Dibine de su serpemesin, hop sarı seylan.

Yayladan gelürem, yüküm erükdür,
Erügün tallari, delük deşükdür,
Bir emim qızi var teze ferikdür.
		
Daldalan daldalan, daldan aşaği,
		
Bir yâr sevdüm, oda yiğit uşaği.

Beş bineyim, beş bine, hop sarı seylan,
Beş bini veremezsin, hop sarı seylan,
Vermeyen bekâr kalır, hop sarı seylan,
Sen beni alamasın, hop sarı seylan.

9. Suya geden top zülüfli qız benim
Bu dünyada üç şey vardur,
Yiyecax anam, yiyecax:
Biri alma, biri hayva, biri nar
Alma senin, hayva senin, nar senin.
Suya geden top zülüflü qız benim,
Qız benim anam, qız benim…
Bu dünyada üç şey vardur,
Geyecax anam, geyecax:
Biri qutni, biri qumaş, biri şal.
Qutni senin, qumaş senin, şal senin.
Suya geden top zülüflü qız benim,
Qız benim anam, qız benim…
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