BURUNKIﬁLA KÖYÜ
FOLKLORUNDAN DERLEMELER
Memduh ﬁENOL
BOZOK (Yozgat) ‹li, Sar›kaya ilçesine
ba¤l› Burunk›ﬂla köyü ilçeye yaklaﬂ›k onbeﬂ km. mesafededir. Burunk›ﬂla köyü halk›n›n bir k›sm›, Balkan ve Rumeli muhaciridir. Kökler ve dallar›n, tarihin ac› bir seyrinden sonra tekrar anavatanda buluﬂtu¤unun tipik bir örne¤idir. Osmanl› kültürü
ile ba¤› kopan Türkmen kültürünün tekrar
birleﬂip kaynaﬂt›¤› ve daha zenginleﬂti¤inin örnek bir misalidir.
Göçmen kardeﬂlerimiz tamamen mahallileﬂmiﬂlerdir. Burunk›ﬂla Köyünün
folklorik ve kültürel yap›s› çok zengindir.
Yapt›¤›m incelemede bu milli kültür de¤erlerinin yaz›l› Türk edebiyat›na aktar›lmad›¤›n› gördüm. Bu konuda bir ﬂey yapabildimse kendimi bahtiyar sayaca¤›m.
Köyün, ‘ak kad›n’› Atike Nine, 1940 l›
y›llardaki feci Erczincan depreminin Burunk›ﬂla varyant›n› yiﬂet (a¤›t) olarak ﬂöyle aktarmaktad›r:
Erzincan duman oldu veran oldu
Halimiz yaman oldu güman oldu
Yi¤itler telef oldu kurban oldu
Ah nenni nenni anas›z yavrum
Vah nenni neni kimsesiz bac›m
Erzincan’›n yolu karad›r kara
Bak, nice canlar›m kar›ﬂt› kar’a
Göçtük Erzincan’dan ottan ocaktan.
Ah nenni anas›z yavrum
Vah nenni nenni kimsesiz o¤lum
(2)
Elveda deli gönlüm elvada,
Baﬂ yast›kta ele gözüm uykuda
Yar gelse görse beni bu halde.
Ko ben gideyim eller size eﬂ olsun
Zülfümün siyah›nda size düﬂ olsun.
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Bizin da¤›n kurdu kuﬂu uluﬂur,
Dostlar a¤lar düﬂmanlar›m gülüﬂür.
Sa¤ olanlar gün gelir de görüﬂür.
Ko ben gideyim eller size eﬂ olsun
Zülfümün siyah› da size düﬂ olsun.
Bizim ba¤a ayva ektim nar olmaz
Gül bülbüle, neden bilmem yar olmaz.
Senin gibi yosma bana yar olmaz.
Ko ben gideyim eller size eﬂ olsun
Zülfümün siyah›nda size düﬂ olsun.

Burunk›ﬂla mani’lerinden örnekler:
Karﬂ›da viﬂ viﬂ kaynana
Ön diﬂi düﬂmüﬂ kaynana
Biz o¤lunla yan yana
Sana kap› dibi kaynana
Peﬂkir peﬂkir üstüne
Baﬂ› dizim üstüne
Güvenme el o¤luna
Yar sever gül üstüne
Asmadan üzüm ald›m
Salk›m› güzün ald›m
Kalk s›laya gidelim
Anandan izin ald›m
Yeﬂil bindall›m katl›
‹çinde altun sakl›
Sana varmam hey o¤lan
Anan y›rt›k çorapl›
Evleri var çukurda
Gözüm sar› çak›rda
Deve sa¤m›ﬂ geliyor
Kalayl› bir bak›rda
Kara boncuk gözleri
Ali’nin öküzleri
Ali görmüﬂ k›zlar›
Sat›yor öküzleri
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Y›l: 12 Say›: 46
Kahvenin önünden geçtim
Sade bir kahve içtim
Göz a¤r›m› görünce
Ben ey olmam bu dertten
Sabah y›ld›z›m›s›n
Bay›r kunduzumusun
Heç bizlere gelmiyon
Gaymakam g›z› m›s›n?
Kazak örüyom kazak
Doksandokuz ilmekten
Yarim pestil yollam›ﬂ
Yiyemiyom gülmekten
Cepkenimin gülleri
Sar› olsun solmas›n
Sevdi¤imin annesi
Be¤enmezse almas›n.
Burunk›ﬂla Tekerlemeleri
Bay›rda çal› kestim
Bir alaca y›lan gördüm
Y›lan bizim nemiz olur
Al ç›k, balç›k sana derim ala y›la, sen ç›k.
Armudu kestim tavana ast›m
ﬁ›p dedi düﬂtü kargalar uçtu
Anam yo¤urt getirdi
Kedi burnun bat›rd›
O kediyi netmeli
Minareden atmal›
Minarede bir kuﬂ var
Kanad›nda gümüﬂ var
Eniﬂtemin cebinde
Türlü türlü yemiﬂ var…
De¤irmene girdi köpek
De¤irmenci çald› kötek
Ham kepek yedi köpek
Hem kötek yeti köpek
Horoz öttü
Tavuk tepti
Kad›n k›za
Nazar etti.
Dünür geldim ﬂu evin k›z›na
Yaz› yazd›m aynas›n›n tozuna
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Burunk›ﬂla Bilmecesi
‹çi taﬂ
D›ﬂ› taﬂ
Dolaﬂ ha dolaﬂ
Cevap: Minare
Burunk›ﬂla Deyimleri
Kursak kavurgas›n› ister.
D›¤d›¤›n›n d›¤d›¤›, d›ﬂ kap›ya y›¤d›¤›.
B.. unda boncuk görmüﬂ. (kibirliler
için söylenir)
Baﬂ›n p›nar, aya¤›n göl olsun.
Ali k›ran baﬂ kesen misin?
Hasan Hüseyin düﬂman› m›s›n? (Su
vermeyen muhannetler için söylenir.)
Divanl›’n›n eﬂe¤i gibi, yükü s›rt›ndan
atma…
Burunk›ﬂla Köyüne Ait Sözler
Kiriz
: Zay›f hastal›kl›
Çapar
: Kavgac› huysuz
Gobel
: Serseri
Külek
: Pekmez ya¤ çalma, konan tahta kapakl› kab.
Y›ll›k
: ﬁas›
Yalak
: Çeﬂme önündeki oluk
Çi¤it
: Meyve çekirde¤i
Koyak
: Kaya oyu¤u
K›rm›z›
: Domates
Çörten
: Çeﬂme lülesi
Gün Aﬂ›¤›
: Günebakan çiçe¤i
Kelek
: Sazdan yap›lm›ﬂ gölgelik
Mad›malak
: Mad›mak
Harn›m parn›m : Karmakar›ﬂ›k
Sellen seyip
: Baﬂ›boﬂ avare

KAYNAK K‹ﬁ‹LER
1- FATMA OKUR / 27 Yaﬂ›nda, Romanc›–Yazar Burunk›ﬂla köylü.
2- AT‹KE ELVEREN / 90 yaﬂ›nda, eski
ve yeni yaz› bilir, Burunk›ﬂla köylü.
3- NAZ‹KE ALTINOK/ 52 yaﬂ›nda, okur
yazar Burunk›ﬂla köylü.
4- EMRE AKARSU / 13 yaﬂ›nda, ö¤renci
Burunk›ﬂla köyünde ikamet eder. ﬁiir denemeleri var.

Milli Folklor

