UKRAYNA'DAK‹ URUM TÜRKLER‹ VE FOLKLORU
Urum Turks and Urum's folklore in Ukraine
Les Turcs Urums et leur folklore en Ukraine
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ÖZET
Karadeniz’in kuzeyinde Azak Denizi k›y›lar›nda yaﬂayan ve Türkçe konuﬂan Ortodoks Urumlar, Türkolojinin yeni araﬂt›rma alanlar›ndan biridir. Urumlar›n dili ve folkloru bugüne kadar de¤erlendirilmemiﬂ ve
bu kültürel miras, son y›llarda Aleksandr N. Garkavets’in çal›ﬂmalar›yla bilim dünyas›na tan›t›lm›ﬂt›r. Bu
makalede Urum Türkleri, Urum Türklerinin dili ve folkloru hakk›nda bilgi verilmiﬂ ve bunlar›n folklor malzemesinden baz› örnekler sunulmuﬂtur.
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ABSTRACT
One of the new research fields of Turkology is Orthodox Urums a Turkish speaking people who live in
Azak region in the north of Black Sea. The language and folklore of Urums have not been examined so far,
but the cultural inheritance of Urums has gained vitality in the works of Aleksandr N. Garkavets. In this article the basic information about the Urum Turks, their language and folklore have been given and samples
of their folkloric materials have been presented.
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Ukrayna’n›n Azak Denizi k›y›lar›nda yaﬂayan Hristiyan Urum Türkleri,
son günlerde Türkoloji çevreleri için yeni
ve dikkat çekici konulardan biri hâline
gelmiﬂtir. Karadeniz’in kuzey k›y›lar›ndaki köyleri kuran, buralara, K›r›m’dan
göç ettikleri köylerin ad›n› veren ve bu
bölgede kimi zaman Ukraynal›, kimi zaman da Rus, kimi zaman da Rum say›larak millî kimliklerini kaybetme noktas›na gelen Urum Türklerinin varl›¤›;
Urumlar kimdir, bu bölgeye nereden geldiler, Türkçenin hangi lehçesini konuﬂuyorlar veya konuﬂtuklar› dil, K›pçak grubu Türk lehçelerinin hangisine yak›n gibi sorular› da beraberinde getirmiﬂtir.
1. Urum Türkleri
1780’li y›llarda II. Katerina döneminde K›r›m’dan Ukrayna’n›n orta ve
kuzey bölgelerine göç ettirilen ve daha
sonra kendi istekleriyle Azak Denizi k›*

y›lar›na yerleﬂen Hristiyan topluluklar›n varl›¤›ndan söz edilir. Rusça kaynaklarda resmî ad› ‘Grek’, ‘Greko-Tatar’ olarak geçen bu topluluklar, Urumlar ve
Rumeyler olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r. Rumeyler, Helen veya Roma kal›nt›s›; Urumlar ise Türk as›ll›d›r (Garkavets
1981: 44; Garkavets 1999: 5; Alt›nkaynak 2003: 141). Ortodokslu¤u kabul edip
Urum ad›n› alan bu halk›n, K›pçak as›ll› oldu¤u 1974 y›l›ndaki Bartold toplant›lar›nda da ileri sürülmüﬂtür (Garkavets, Barthold 1974: 18-19).
Urumlar ve Rumeyler, Bolﬂoy Yanisol (ﬂimdiki Velika Novosilka) köyünde
beraber yaﬂad›klar› hâlde köyü ikiye
ay›rm›ﬂlard›r. Urumlar aras›ndaki Tat
balas›, Urum belas› (Rum çocu¤u, Urum
belâs›d›r) ifadesi; ayr›ca, Urumlar ile
Rumeyler üzerindeki antropolojik araﬂt›rmalar da, bunlar›n iki farkl› millet ol-
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du¤u görüﬂünü kuvvetlendirmektedir
(Garkavets 1981: 44).
Çar hükûmetinin, K›r›m hanl›¤›n›n
ekonomik gücünü zay›flatarak bu bölgeyi Rusya imparatorlu¤una tâbi k›lmak,
K›r›m’› zay›f duruma düﬂürmek gibi siyasî bir amaç u¤runa, Greko-Tatar ad›
verilen bu çal›ﬂkan ve kalabal›k halk›
K›r›m’dan göç ettirdi¤i ifade edilir. Greko-Tatar nüfusunun dinî lideri de çeﬂitli
vaatlerle bu siyasete âlet edilir ve gerek
halka ve gerekse göçmenlere vaat edilenler yerine getirilmez. Göç eden halk›n
ço¤u açl›k ve hastal›¤a yenik düﬂerek
ölür (Garkavets 1981: 45; Alt›nkaynak
2004: 38).
‘Greko-Tatar’lar›n say›s› 1979 y›l›nda 104.091 olup bunun 90.585’i Donetsk’te yaﬂamaktayd›. 1989 y›l›nda
Sovyetler Birli¤i zaman›nda yap›lan resmî nüfus say›m›na göre, yabanc›lar aras›nda ‘Grek’ kökenli olanlar›n say›s›
357.975 olarak verilmiﬂ ve 98.578’inin
Ukrayna’da yaﬂad›¤›; Urumlar›n bu say›ma göre 45 bin civar›nda oldu¤u belirtilmiﬂtir. 1778-1779 y›llar›nda K›r›m’dan
göçtüklerinde nüfus, tahminen 9600 ve
bir rivayete göre ise 13 bin civar›ndayd›.
Bugün ‘Greko-Tatar’lar›n nüfusunun
120 ilâ 130 bin aras›nda oldu¤u ve bunun 70-80 bin kadar›n›n Urum Türkü,
geriye kalan›n›n Rumey oldu¤u tahmin
edilmektedir. Bölgede yaﬂayan Urum
Türklerinin, Sovyetler Birli¤i döneminde bazen Ukraynal›, bazen Rus say›lmas›ndan dolay› nüfus giderek erimiﬂ ve
Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›ndan sonra Urum Türkleri, ciddî bir kimlik aray›ﬂ› içine girmiﬂlerdir (Garkavets 1999: 5;
www.unesco.kz/kypchaq/urums).
Kendilerini ‘Urumlar’, ‘Urumnar’,
‘Urum millet’, ‘Urum alx’ olarak adland›ran Türk dilli Ortodoks Urumlar›n, Rumeyler, Gürcüler, Türkçe konuﬂan Gagavuzlar, Ermenilerle birlikte Azak Denizi
k›y›lar›na geldikleri ileri sürülmektedir.
http://www.millifolklor.com

Bu, ilk göçtür. Gürcü ve Ermenilerin
(toplam 68 kiﬂi) nereden göç ettirilip, nereye yerleﬂtirildikleri belli de¤ildir. Ayr›ca, ikinci bir göçten de söz edilir. Tahminen 1821-1825 y›llar›nda Trabzon, Giresun, Erzurum ve Kars illerinden Gürcistan’›n Tselka bölgesine göçen ve oradan
da 1981-1986 y›llar›nda K›r›m, Donetsk
ve Dniyepropetrovsk’a yerleﬂen 2-3 bin
civar›nda Urumdan da söz edilmektedir.
Türkçe konuﬂan Trabzon Grekleri olarak
bilinen bu grup, kendilerinin Karadeniz’in kuzeyinden Balkanlar’a yay›lan
K›pçak, Peçenek ve Hazar Türklerinin
Hristiyanlaﬂan kal›nt›lar› olduklar›n› iddia etmektedirler (Garkavets 1981: 44;
Garkavets 1999: 5; Alt›nkaynak 2004:
39). Bunun yan›nda sadece Anadolu’dan
de¤il, XVIII. ve XX. yüzy›llarda ‹ran’dan
da göç edildi¤i (Alt›nkaynak 2004:40)1
ifade edilmiﬂse de ‹ran ç›k›ﬂl› Urumlar
hakk›nda herhangi bir belge bulunmamaktad›r. Türkiye’de de ‘Urum’ terimi
yayg›n olup sadece Hristiyan Yunanl›lar
için de¤il; bütün Hristiyanlar (Yunan,
Bulgar, S›rp, H›rvat, Ermeni, Gürcü ve
Moldoval›) için kullan›lm›ﬂt›r (Garkavets 1981: 44)2.
Bugün Türk as›ll› Urum halk›n›n
büyük ço¤unlu¤u, Ukrayna’n›n Donetsk
eyaletine ba¤l› 29 köyde yaﬂamaktad›r.
K›r›m’dan ç›kar›lan Urum Türkleri, K›r›m’› asla unutmam›ﬂlar; hatta, baz›lar›
ölümü göze alarak memleketini terk etmemiﬂtir. K›r›m’dan göçenler ise yeni
yerleﬂim yerlerine eski köylerinin ad›n›
vermiﬂlerdir (Garkavets 1981: 44; Garkavets 1999: 5; Alt›nkaynak 2004: 39).
‹ki bölgedeki baz› yerleﬂim yerlerinin ayn› ad› taﬂ›mas› bu yüzdendir.
Urum Türkçesiyle ile ilgili mevcut
olan ilk yaz›l› belgeler, XVIII ve XIX.
yüzy›llara aittir. Urum folkloru ve bu yaz›l› belgeler üzerinde yap›lan çal›ﬂmalara ise XIX. yüzy›l›n sonlar›ndan itibaren
rastlan›r. 1861 y›l›na ait bir dinî metin-
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den al›nan ve Urum Türkçesiyle yaz›lm›ﬂ Yunan alfabeli metin, Alman General Otto Blau3 ile Vasili Grigoroviç4 taraf›ndan yay›mlanm›ﬂt›r (Garkavets 1981:
50; www.unesco.kz/kypchaq/urums).
Urumlar›n dili ile ilgili ilk araﬂt›rmalar, S. N. Muratov5, Ethem Teniﬂev6
ve Aleksandr Garkavets7 taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r. Alanla ilgili en son araﬂt›rmalar, yine Ukraynal› Türkolog Garkavets’e aittir. Bölgedeki ilk derleme çal›ﬂmalar›na 1970’li y›llarda baﬂlayan Garkavets’in son y›llarda bilim dünyas›na
sundu¤u iki esasl› çal›ﬂma dikkate de¤er: Urumskiy slovnik (Urumca sözlük)8
ile Urumi Nadazov’ya (Azak Urumlar›)9,
otuz y›l önceki derleme çal›ﬂmalar›n›n
ürünüdür. Sözlük, Urum Türkçesinin 12
a¤z›n› içine alan ve 19.950 madde baﬂ›ndan oluﬂan Urum Türkçesi-Ukraince
Sözlük niteli¤indedir. ‹kinci eser ise
Urum tarihi ve folkloruyla ilgili olup
Urum tarihi Ukraince anlat›lm›ﬂ; folklor
malzemesi Urum Türkçesiyle verilmiﬂtir. Bu büyük Urum folkloru koleksiyonunda 12 diyalektte türkü, ﬂiir, manzume, masal, halk hikâyesi, oyun, bilmece,
atasözü ve deyimler yer almaktad›r. K›pçak kaynakl› Urum Türkçesinin kelime
hazinesi ve folklor malzemesini ihtiva
eden ve yaklaﬂ›k 30 y›ll›k eme¤in ürünü
olan bu iki mazbut eser, Türkoloji ilmine
katk›da bulunmas› ve alanla ilgili yap›lacak dil ve folklor çal›ﬂmalar›na ana
kaynak olmas› bak›m›ndan son derece
önemlidir. 1942 y›l›nda Kazakistan’›n
Kostanay ﬂehrinin 7 nolu hapishanesinde açl›ktan ölmüﬂ olan bilim adam› Agatangel Yuximoviç Kr›mskiy’in10 hat›ras›na ithaf edilen Urumi Nadazov’ya,
Urum Türklerinin manevî kültürünü yeniden canland›rmak ümidiyle Urumlara
ücretsiz olarak da¤›t›lm›ﬂt›r. Yazar, ﬂu
anda yurt içi ve yurt d›ﬂ›ndaki meslektaﬂlar›n›n iste¤i üzerine, folklor metinlerinin Lâtince transkripsiyonunu; ayr›ca,

60

Türkçe, Rusça ve ‹ngilizce giriﬂ ilâve etmek suretiyle eseri, ikinci bask›ya haz›rlamaktad›r.
K›r›m-Tatar Türkçesinde oldu¤u gibi Urum Türkçesinde de K›pçak-O¤uz
unsurlar› epeyce fazlad›r (Garkavets
1988: 4). Bu dilin, K›pçak ve O¤uz olmak
üzere iki diyalekti vard›r. K›pçak diyalekti içinde ﬂu alt a¤›zlar yer al›r: 1. K›pçak-Polovets a¤z›. Velika Novosilka (Yanisol), Starobeﬂeve (Beﬂev), Perﬂetravneve (Manguﬂ)’de konuﬂulur. 2. K›pçakO¤uz a¤z›. Staromlinivka (Kermençik),
Bogatir, Ulakli’da konuﬂulur. O¤uz diyalektinin de iki alt a¤z› vard›r: 1. O¤uzK›pçak a¤z›. Granitne (Karan), Starolaspa, Kamar (Kamara), Starognativka
(Gürji)’da konuﬂulur. 2. O¤uz a¤z›. Mariupol ve Stariy Krim’da konuﬂulmaktad›r. Urum Türkçesi, genel olarak Ermeni
K›pçakças›, K›r›m-Tatar, Karay, Gagavuz ve Türkiye Türkçesine yak›nd›r. Mariupol, Urum nüfusunun yo¤un oldu¤u
bir yerleﬂim merkezidir. Mariupol ve
Star›y Kr›m’da konuﬂulan a¤›z, asl›nda
K›pçak kaynakl› olup özellikle XV.–XVIII. yüzy›llar aras›nda O¤uz etkisinde
kalm›ﬂt›r ve çok fazla O¤uzca unsur içermektedir.
K›r›m ç›k›ﬂl› Urumlar, K›r›m Tatar
Türkçesine çok yak›n olan Urum Türkçesini konuﬂmaktad›rlar. Anadolu ç›k›ﬂl›
olan Urumlar›n dili ise Urum Türkçesinden farkl› olup daha çok O¤uz grubu lehçelerine ve Anadolu’nun Kars, Erzurum
a¤z›na yak›nd›r. (Garkavets 1999: 13-14;
Garkavets 2000: 5-6).
Türkçe konuﬂan Urumlar, Yunan
dilini anlamad›klar› için günlük dinî ibadetlerinde de kendi dillerini kullanmay›
tercih etmektedirler. Bu ihtiyaçla dinî
terimler ve deyimlerin Yunanca karﬂ›l›klar›n› de¤il; Türkçede yayg›n olarak kullan›lan ﬂekillerini, dolay›s›yla Arapça
ifadeleri tercih eden Urum Türk halk›,
Allah, Rabbi, mismilla, evalla “eyvalhttp://www.millifolklor.com
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lah”, maﬂalla, cennet, rahmetli, Allarazo(l)sun, saba xay›r olsun “sabah›n›z hay›rl› olsun”, abetiniz xay›r olsun gibi kelime ve deyimlerin ‹slâmiyetle ba¤lant›l›
oldu¤unun fark›nda bile de¤illerdir
(Garkavets 1999: 13).
Urum Türkçesinin dil özellikleri ayr› bir yaz› konusu olaca¤› için burada sadece çok tipik olan iki ses özelli¤ine yer
verece¤iz: En önemli ses özelliklerinden
biri, Genel Türkçede ön seste yer alan
art damak ünsüzü /k/n›n /x/ ünsüzüne
dönmesidir: xabuk “kabuk”, xayt- “dönmek”, xald›r- “kald›rmak”, xara “kara”,
xar “kar” vb.
Eski Türkçede ön seste yer alan ön
damak ünsüzü /k/, Urum dilinin baz›
a¤›zlar›nda korunurken baz› a¤›zlar›nda
/g/ye dönmüﬂtür. Baz› a¤›zlarda ise söz
konusu sesler, Erzurum a¤z›nda oldu¤u
gibi /d’/ (/d/ ve /c/ aras› ses) ve /t’/ (/t/ ve /ç/
aras› ses) ye de¤iﬂirken bazen de tamamen /y/, /c/ ve /ç/ olmuﬂtur: kel;-, ˝el;-,
¸’el;-, m’el;-, hel;-, ˛el;- “gelmek”;
˝eˇe. ¸’eˇe . m’eˇe , ˇeˇe “gece”;
kubu, ˝ubu, ¸’ubu “gibi”.
2. Urum folkloru
Urum folklorunun en önemli özelli¤i, Anadolu folkloruyla ortak unsurlar
taﬂ›mas›d›r. Topal s›çan, Buzovlen eçki
(Bo¤a ile keçi) gibi hayvanlar› anlatan
eski Türk masallar›yla birlikte Aﬂ›x ⁄arib “Âﬂ›k Garip”, Arz›nan ⁄amber “Arzu
ile Kamber”, T’öro¤lu “Köro¤lu”, Day›rnen Zore “Tahir ile Zühre”, Hurﬂutbeknen Mahmerem “Hurﬂut ile Mahmihri”
gibi halk hikâyelerine rastlamak mümkündür. ‹lk üçü, Türk dünyas›nda ayn›
ad› taﬂ›yan destanlarla tamamen ayn›d›r; Aﬂ›x ⁄arib ise Tatar ve Karay folkloruna göre daha mufassal bir ﬂekilde muhafaza edilmiﬂ olup halk aras›nda oldukça yayg›nd›r ve çok be¤enilmektedir.
Muhteva ve anlat›m bak›m›ndan, K›pçak destan› Xozu Körpeç d›ﬂ›nda hepsi,
Kafkasya ve Küçük Asya’daki muadillehttp://www.millifolklor.com

riyle ortakl›k gösterir. XVII. yüzy›lda
Türkiye’nin kuzeydo¤usunda, Erzurum
ve Kars’a yak›n Çaml›bel bölgesinde geçen ve Türkmen soylu olup halk›n intikam›n› alan T’öro¤lu destan› ise, Türkiye versiyonuyla birçok ortak motif taﬂ›r.
Ayr›ca, folklor ürünlerindeki etnografik malzemeler de ortak kelimelerle
karﬂ›lanmaktad›r: güzgü “ayna”, gömlek,
xutu “kutu”, töﬂek, yor¤an, balta, sand›k,
bilezik, meﬂrep “maﬂrapa”.
Urum folklorunda Sar› tay, Yeﬂil at,
Yeﬂil gögercin, Xolsuz x›z “Kolsuz k›z”,
T›ls›ml› taax, Xavalc› “Kavalc›”, Çoban
avas› “Çoban havas›”, Elena Dünya Güzeli, Tüﬂ kören olan “Düﬂ gören o¤lan”,
Baz›rd’an›n axmax xar›s› “Bezirgân›n
ahmak kar›s›” gibi Bat› kaynakl› masallarla birlikte Grek, Do¤u, Bat› Avrupa,
Ukrayna ve Rus masallar› da mevcuttur.
K›r›m, Kafkasya ve Küçük Asya’da
yayg›n olan, genellikle komﬂu köylerde
veya baﬂka ülkelerde yaﬂanm›ﬂ bir olay
gibi anlat›lan eski mizahî hikâyeler de
Urumlar aras›nda yayg›nd›r: Kökten
tüﬂt’en ay “Gökten düﬂen ay”, Bostanda
kal¤an baba “Bostanda kalan baba”, Taz›-domuz, T’elin de evde bolsa “Gelin de
evde olsa” vb. Bunun yan›nda K›r›m ve
Urum kaynakl› mizahî hikayeler de anlat›l›r. T’elin laflamay “Konuﬂmayan gelin”, Taze x›yar “Yeni h›yar”, Güzel ya¤,
Papu buzov satt› “Dede buza¤› satt›”, Baxa blen papaz “Kurba¤a ile Papaz” bunlardan baz›lar›d›r.
Garkavets, K›r›m-Tatar folklorundan geçen veya K›r›m-Tatar türkülerini
örnek alarak yaz›lm›ﬂ pek çok say›da
Urum türküsünün varl›¤›ndan söz eder
(1999: 17). Ayr›ca, Grek ve Ukrayna ﬂark›lar›n›n varyasyonlar›na da rastlan›r.
Kazan-Tatar ve Azerbaycan türküleri
ise, hemen hemen adapte edilmeden söylenmektedir.
Halk hikâyelerinde özellikle Âﬂ›k
Garip’te türkülerin en zengin örnekleri
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bulunmakta; ayr›ca, bu türkülerin genellikle ba¤›ms›z olarak yay›ld›¤› da görülmektedir.
1778-1779 y›llar›nda K›r›m’dan göç
ederken yaz›lan türküler, muhtemelen
XVIII. ilâ XIX. yüzy›llarda K›r›m-Tatarlar›n›n Balkanlara göçü s›ras›nda ortaya
ç›kan türkülerden esinlenerek yaz›lm›ﬂt›r. ﬁa¤›n t’ibik Ordan ç›xt›m adl› türküde sadece Urum halk›n›n de¤il, K›r›m
Tatar halk›n›n tarihini de hat›rlamak
mümkündür. Bu, Star›y K›r›m köyünden
Fedori Dmitrivni Xarasaxal (1906 do¤umlu)’dan derlenen bir türküdür:
ﬁand’eriyle Ordan ç›xt›m,
Sal¤›r›n suyundan içtim,
¤ay›p, müﬂkül derde düﬂtüm.
ﬁahin gibi Perekop’tan ç›kt›m,
Salg›r suyundan içtim,
Kay›p, müﬂkül derde düﬂtüm.
Ayr›ld›m, ayr›ld›m,
X›r›m senden biz ayr›ld›x.
Ayr›ld›m, ayr›ld›m,
K›r›m, senden biz ayr›ld›k.
ﬁu X›r›m›n adalar›,
saldat dolmuﬂ odalar›,
ile ﬁirin m›rzalar›.
ﬁu K›r›m’›n adalar›,
Asker dolmuﬂ odalar›
ile ﬁirin m›rzalar›.
D’eçti d’ecenin yar›s›,
Xuﬂlar yavus›ndan uçtu,
⁄arib göynüm sana coﬂtu.
Geçti gecenin yar›s›,
Kuﬂlar yuvas›ndan uçtu,
Garip gönlüm sana coﬂtu.
Sen d’idersin atlar d’ibik,
Biz xald›x bunda yatlar d’ibik,
Yand› ba¤r›m›z otlar d’ibik.
Sen gidersin atlar gibi,
Biz kald›k burada yabanc›lar gibi,
Yand› ba¤r›m›z ateﬂ gibi.
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Sen d’idersin –o¤urlar olayd›,
derya-deniz yolun olayd›,
benim de bir danem sa¤ olayd›.
Sen gidersin, u¤urlar olayd›,
Derya deniz yolun olayd›,
Benim de bir tanem sa¤ olayd›.

1877-1878 y›llar›nda meydana gelen Türk-Rus Savaﬂ› s›ras›nda yaz›lan
tarihî türküler ve asker türküleri de bugün Urumlar aras›nda s›kça söylenmektedir: Azavdan yelir bir at “Azak’tan gelir bir at”, Ane, beni aldatt›lar “Ana, beni aldatt›lar”, Ane, desem-anem yox
“Ana, desem, anam yok”, Ax deniz yal›s›nda d’ezer piyade “Akdeniz kenar›nda
gezer piyade”, ‹stanboldan ç›xt›m yola
“‹stanbul’dan ç›kt›m yola”, Ortaxapu yal›s›nda “Ortakap› kenar›nda”, Osman
paﬂa, Ç›xt›m Tuna yal›s›na “Ç›kt›m Tuna kenar›na” vb. (Garkavets 1999: 1518)
Urum Türkçesi, di¤er K›pçak Türk
yaz› dilleriyle ve Türkiye Türkçesiyle ortak pek çok atasözü ve deyime sahiptir:
Anas›n kör, x›z›n al “Anas›na bak k›z›n›
al” (Kermençik), Avuzu bar, tili yox “A¤z›
var dili yok” (Kermençik), Em suçlu em
küçlü “Hem suçlu hem güçlü” (Manguﬂ),
Senden t’elecegi Allaxtan t’esin “Senden
gelen Allah’tan gelsin” (Manguﬂ), Alma
piﬂ, avuzma tüﬂ “Armut piﬂ, a¤z›ma düﬂ”
(Manguﬂ) vb. Bu örneklerde sadece dine
dayal› terminoloji farkl›l›¤› görülür: X›zdan papaz bolmaz. “K›zdan papaz olmaz.” Pitti bizim paskalam›z. ‘Bizim
paskalyam›z bitti.”
Aﬂa¤›da Urum Türklerine ait folklor metinlerinden örnekler yer almaktad›r.11
Urum Türkçesinin a¤›zlar›na ait
atasözü ve deyimler, Ömer As›m Aksoy’un Atasözleri ve Deyimler Sözlü¤ü’ndeki örneklerle karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ; atasözü ve deyimlerin genellikle ortak oldu¤u tespit edilmiﬂtir. Bunlardan baz›lar›
ﬂunlard›r:
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Beﬂev (Stanobeﬂeve) bölgesinden örnekler
Avuzu bar-tili yox.
A¤z› var, dili yok.
Avuzuna baxla ç›lanmay.
A¤z›nda bakla ›slanmamak.
Ad›ﬁ ç›xkançax can›ﬁ ç›xs›n.
Ad›n ç›kana kadar can›n ç›ks›n.
Az bosun da uz bosun.
Az olsun uz (öz) olsun.
Allax bersin!
Allah versin.
Allax köp etsin!
Allah çok etsin
Alma piﬂ avuz›ma tüﬂ.
Armut piﬂ, a¤z›ma düﬂ.
Bal›x baﬂ›ndan sas›.
Bal›k baﬂtan kokar.
Baﬂ› avurma¤an Alla¤›n da unut›.
Baﬂa gelmeyince bilinmez.
Yaban kiﬂiniﬁ tavu¤u xaz körünüy, xat›n› da x›z
körünüy
Komﬂunun tavu¤u komﬂuya kaz görünür (kar›s›
k›z görünür)
Yalann›ﬁ yol› x›sxa.
Yalanc›n›n mumu yats›ya kadar yanar.
Yolc› yol›na yaraﬂ›.
Yolcu yolunda gerek.
Yurt alma, xonuﬂu al!
Ev alma, komﬂu al.
Yüz berseﬁ-yüz elli istey.
Yüz verince astar istiyor.
Közlerim yol¤a xald›.
Gözlerim yolda kald›.
Kiﬂige çuxur mezar xazma, özüﬁ uças.
Kazd›¤› kuyuya kendisi düﬂmek.
Közün toprax da toydurmay.
Gözünü toprak doyursun.
Ögüz öldi-ortaxl›x ay›r›ld›.
Öküz öldü, ortakl›k ayr›ld› (bozuldu).
Özü toy¤an közü toyma¤an.
Kendisi doydu, gözü doymad›.
Sa¤›r iﬂtmese de, uyduri, coxur körmese de duyduri.
Sa¤›r iﬂitmez, uydurur, kör görmez, sezer.
Tama tama köl boli.
Damlaya damlaya göl olur.
Tatl› til baldan da tatl›.
Tatl› dil y›lan› deli¤inden ç›kar›r.
Töbe töbege barmay, yisan yisan¤a bar›.
Da¤ da¤a kavuﬂmaz, insan insana kavuﬂur.
Kermençik (Staromlinivka) bölgesinden örnekler:
Anas›n kör-x›z›n al.
Anas›na bak k›z›n› al.
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Avuzu bar –tili yox.
A¤z› var, dili yok.
Xutu g›d›rlan›p xapa¤›n tapxan.
Tencere yuvarlanm›ﬂ, kapa¤›n› bulmuﬂ.
Avuzuﬁdan ç›xkan› xoynuﬁa t’irsin.
A¤z›ndan ç›ks›n, koynuna girsin.
Közü toprax ble de toymay.
Gözünü toprak doyursun.
Manguﬂ (Perﬂotravneve) bölgesinden
örnekler:
Alma piﬂ, avuzma tüﬂ.
Armut piﬂ, a¤z›ma düﬂ.
Anasna közetip x›z›n alma t’erek.
Anas›na bak, k›z›n al.
Özü toy¤an ama, közü toymay.
Kendisi doydu, gözü doymad›.
Senden t’elecegi Allaxtan t’esin.
Senden gelecek Allah’tan gelsin.
X›z›m, saa aytay›m, t’elinim da sen iﬂt.
K›z›m sana söylüyorum, gelinim sen dinle (iﬂit).
Em suçlu, em küçlü.
Hem suçlu, hem güçlü.
Y›lamaan balaa meme bermiyler.
A¤lamayan çocu¤a meme vermezler.
Karan bölgesinden metinler:
Osman Paﬂa
Xara deniz: “Axmam, -deyor,t’enar›m› y›xmam”,-deyor,
Esmer güzel Muxtar paﬂa:
“Edirneden t’eçmem”,-deyor.
Osman Paﬂa
Karadeniz, akmam, diyor,
Kenar›m› y›kmam, diyor,
Esmer güzel Muhtar Paﬂa,12
Edirne’den geçmem, diyor.
Xara deniz axar d’ider,
t’enar›n› y›xar d’iter,
t’ör olayd› Osman paﬂaEdirneyi t’eçer d’iter.
Karadeniz akar gider,
Kenar›n› y›kar gider,
Kör olayd› Osman Paﬂa
Edirne’den geçer gider.
Pencereden xar d’eliyor,
ben sanettim, yar d’eliyor,
açt›m pencereyi, baxt›mOsman paﬂa can veriyor.
Pencereden kar geliyor,
Ben zannettim, yar geliyor,
Açt›m pencereyi bakt›m,
Osman Paﬂa can veriyor.
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O¤lan, o¤lan
O¤lan, o¤lan, sen bir o¤lan,
saç›m sana töﬂek-yor¤an, ey.
bir can›m var-sana xurban,
ölürüm-ayr›lmam senden, ey.
O¤lan, o¤lan
O¤lan o¤lan, sen bir o¤lan,
Saç›m sana döﬂek yorgan, ey.
Bir can›m var, sana kurban,
Ölürüm, ayr›lmam senden, ey.
Titme közün toru tayaben yollamam onu oraya, ey,
toru tay›n nal› yoxtur,
bir yecelik yemi de yoxturben d’itamam, vezir x›z›, ey.
Dikme gözünü doru taya,
Ben yollamam onu oraya, ey,
Doru tay›n nal› yoktur,
Bir gecelik yemi de yoktur,
Ben gidemem, vezir k›z›, ey.
Al poﬂumu çul eleyim,
bilezigim nal eleyim, ey,
beﬂ yecelik yem bulay›mdur, d’iteyik a¤am o¤lan, ey.
Al poﬂumu çul edeyim,
Bilezi¤im nal edeyim, ey,
Beﬂ gecelik yem bulay›m
Dur, gidelim a¤am o¤lan, ey.
Anan duyar, baban duyar,
ard›m›zdan atl› xoyar, ey,
t’elen atl› da candan x›yarben d’itamam vezir x›z›, ey.
Anan duyar, baban duyar,
Ard›m›zdan atl› yollar, ey,
Gelen atl› da cana k›yar,
Ben gidemem vezir k›z›, ey.
Anam duysun, babam duysun,
ard›m›zdan atl› xoysun,
t’elen atl› beﬂ yüz on olsun
sen dur, o¤lan ben dalay›m.
Anam duysun, babam duysun,
Ard›m›zdan atl› yollas›n,
Gelen atl› beﬂ yüz on olsun,
Sen dur o¤lan, ben dalay›m.
Arzunen ⁄amber
Yaﬂay bir padﬂax, xar›-xoca. Baldar› yoxtur.
T’itiyler xar›ylen xoca bidaa dere ya¤ansa, baxsa
–bir xutu yaldap t’itiy. Tutaylyar o xutuyu, al›ylyar, açaylyar, baxsa-içne bir bala, yaﬂ bala, o¤lan
bala.
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-Abudur, ax›z, bizim x›smetimiz. Balam›z
yox. Bet’im bu bizim x›smettir,-dedi padﬂa. Al›ylyar o xutuyu , eve t’iyiyler, xoyaylyar o balay› beﬂikçee, asaylyar, baﬂlaylyar baxmaa. Buun ad› da
⁄amber xoyaylyar.
‹y, bir y›l çeçiy mi, yar› m› çeçiy mi, oluy bular›n bir x›zlar›.
-Bu balan›n vax›t›nen bize Allax bir de x›z›
bedri, -diy. On da ad›n› Arzu xoyaylyar.
Yaﬂay b›lar, t’eiy ballar, ösiyler yedi yanﬂa,
t’eiyler yedi yanﬂa. T’itiy ballar skolyaa, et’isi bir
yere yuxlaylyar, a¤a-xardaﬂ. Balalar bilmeyler, ﬂo
olar dögül a¤a-xardaﬂ. Ösiy t’eiyler yedi yanﬂa,
skolyaa künde var›p t’eiyler. Bir künse cadu xar›s›… (Cadu xar›s› Maryaca diyler). Skolyadan
t’eiyler, ar›n da, bir cadu xar›s›, bir çullu yupka
s›rtna, sudan t’eiy, elne bir çelek, sudan t’eiy. Bu
a¤a da, ⁄amber de çapay-bala et’en-taﬂ atay, y›x›y, x›r›y o pukanaan çelegin. Baﬂlay bu pukana
xar¤ama onu:
-Sen, -diy,-zavall›, özün padﬂa›n o¤lu san›yd›rs›n. Sen tap›lma o¤lans›n. –Nas xar¤ay
et’en! –Sen sevdal›x çek te bir yere xavuﬂma
et’iniz! Steyen alama!
ﬁop xavuﬂturmas›n bir yere, diy, xar¤ay pukana bunu.
T’eliy bu eve. Bu x›z endi yapuﬂuy anasna,
annats›n, ﬂo a¤a-xardaﬂ döüller:
-Nas ﬂiy bu? Ne aytxand›r bu cadu xar›s›
maa? –anas›n da soray.
-Yalan,-diy.
Ölese bu do¤muﬂ olmasa, bu ⁄amber seviy
daa bunu. Endi seviyler bir birlerini. Seviyler bir
birlerini yizinden, ana-babadan yizinden. B›lar
ne etiyler? Körüﬂüyler, ç›xaylyar gül baxçaa, nestetiyler… Ana da duyay bular›.
Bir daa t’eiy Arzu çoxrax baﬂna, yuvay elini-yüzünü, betini, xald›r›y bileziin, unutuy da
xayt›y. O xayt›y –t’eiy ⁄amber. ⁄amber t’eliy, baxsa –bilesik. Al›y bileziin, saxlay.
T’eliy Arzu eve-bilezik yox. Xayt›p t’eiy Arzu
çoxrax baﬂna, baﬂlay bilezii x›d›rmaa- yoxtur…
Arzu:

Meﬂrebim suya dald›rd›m,
dald› da, deyin, xald›rd›m.
Punar daﬂ›n üstüne de
Ben bilezigimi xald›rd›m.

⁄amber:

Ben punara varmad›m
Elimi-yüzümü yuvmad›m,
Punar daﬂ›n üstüne de
Ben bilezigini bulmad›m.

Arzu ile Kamber
Bir padiﬂah varm›ﬂ, kar› koca (birlikte yaﬂ›yorlarm›ﬂ). Çocuklar› yok. Kar› koca bir dere
kenar›na gidiyorlar. Bakm›ﬂlar, bir kutu yüzüp
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gidiyor. Tutuyorlar o kutuyu, al›yorlar, aç›yorlar.
‹çine bak›nca bir çocuk, küçük çocuk, o¤lan çocuk (görüyorlar).
- Bu, bizim k›smetimizdir, Han›m. Balam›z
yok. Belki, bu bizim k›smetimizdir, dedi padiﬂah.
Al›yorlar o kutuyu, eve yetiﬂiyorlar, bu balay› küçük beﬂi¤e koyuyorlar. As›yorlar, bakmaya baﬂl›yorlar. Bunun (çocu¤un) ad›n› da Kamber koyuyorlar.
Bir y›l m› geçiyor, bir buçuk y›l m› geçiyor,
bunlar›n bir k›z› oluyor.
-Bu çocu¤un baht›ndan dolay› Allah bize
bir de k›z verdi, diyor. Onun da ad›n› Arzu koyuyorlar.
Bunlar yaﬂ›yorlar, büyüyorlar ve yedi yaﬂ›na geliyorlar. Çocuklar okula gidiyor, ikisi bir
yerde yat›yorlar, a¤abey-kardeﬂ (gibi). Büyüyüp
yedi yaﬂ›na geliyorlar, her gün okula gidip geliyorlar. Bir gün cad› kad›n… (Cad› kad›na Maryaca diyorlar). Okuldan geliyorlar, bir cad› kad›n,
s›rt›nda y›rt›k bir elbise (var), sudan geliyor.
Elinde bir kova, sudan geliyor. Bu a¤abey Kamber de koﬂuyor-küçük çocukmuﬂ- taﬂ at›yor, y›k›yor, k›r›yor yaﬂl› kad›n›n kovas›n›. Yaﬂl› kad›n,
ona beddua etmeye baﬂl›yor:
-Sen, zavall›, diyor. Kendini padiﬂah›n o¤lu
zannediyorsun. Sen (sokakta) bulunmuﬂ bir çocuksun. Nas›l beddua ediyormuﬂ! –Sen sevdalan
da birbirinize kavuﬂmay›n ikiniz! ‹stedi¤in k›z›
alamaz ol!
Sadece kavuﬂmay›n birbirinize, diyor ve
beddua ediyor yaﬂl› kad›n buna.
Bu (k›z) eve geliyor ve ﬂimdi annesine yap›ﬂ›yor. Anlats›n bunu, a¤abey kardeﬂ de¤iller (olmad›klar›n›).
-Nas›l ﬂey bu? Ne söylemiﬂtir bu cad› kar›s› bana? diye annesinden soruyor.
-Yalan, diyor (annesi).
Öyleyse, annesi do¤mam›ﬂsa, Kamber onu
seviyor. ﬁimdi seviyorlar birbirlerini. Birbirlerini
gizli seviyorlar, anne babalar›ndan gizli. Bunlar
ne yap›yorlar? Görüﬂüyorlar, ç›k›yorlar gül bahçesine, konuﬂuyorlar… Ana da duyuyor bunlar›.
Bir daha geliyor Arzu p›nar›n baﬂ›na. Elini, yüzünü y›k›yor, bilezi¤ini ç›kar›yor ve unutup
gidiyor. O gidiyor, (ard›ndan) Kamber geliyor.
Kamber geliyor ve bak›yor, bir bilezik (var). Bilezi¤i al›yor ve sakl›yor.
Arzu eve geliyor. Bilezi¤i yok. Tekrar p›nar
baﬂ›na gidiyor, bilezi¤ini aramaya baﬂl›yor. (Bilezik) yok.
Arzu:

Maﬂrapay› suya dald›rd›m,
Dald›r›p da kald›rd›m,
P›nar taﬂ›n›n üstüne de
Ben bilezi¤imi b›rakt›m.
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Kamber:

Ben p›nara varmad›m,
Elimi yüzümü y›kamad›m,
P›nar taﬂ›n›n üstünde de
Ben bilezi¤ini bulmad›m.
..........
Bagatir’den bir metin:
Aﬂ›x ⁄arib
Bir zamanda bar et’en bir tul xar›. Onun da
bar et’en bir o¤lu, bir de x›z› bar et’en. Bir o¤lu
bir de x›z›. O¤lu Aﬂ›x ⁄arib et’en, x›z› da Lena
et’en. Otruylyar ⁄arib köy çine. ⁄arib t’eçiniyler.
Aﬂ›x ⁄arib et’en yaxﬂ› erif. D edey anas›:
-Nene! Ne vaxkarek biz bele ⁄ariblik çekecekmiz? Köçeyik ﬂiyer yerine! ﬁiyer yerine biz güzel t’eçinemiz.
Anas› da:
-Olan, nas t’eçineceksi sen anda? Seen arxan yoxtur. Senin do¤muﬂun yoxtur anda. T’im
saﬁa baxacax?! – anas› ayt›y Aﬂ›x ⁄aribt’e.
Aﬂ›x ⁄arib al›y anas›n, x›zxardaﬂ›n, köçiy
Alep ﬂiyerne. Köçiy ﬂiyerd’e, Alep ﬂiyerd’e. Bariy
Alep ﬂiyerne, yasay zemlyanka... Yasay bir çalaﬂ,
xald›r›y anas›n, x›zxardaﬂ›n çalaﬂ çine, özü al›y
t’emenesin, t’etiy ﬂiyer çine.
Anas›nen x›zxardaﬂ› xal›y zemlyanka çine,
Aﬂ›x ⁄arib al›y t’emenesin xoluna, t’etiy , özüne iﬂ
x›d›r›y. Bariy bir tüt’an¤a... bariy bir restoran¤a
– bed’enmey. Bariy üçüncü restoran¤a-restoran
ﬂorbacisi de çalay t’emene. Aﬂ›x ⁄aribin de xoluna t’emenesi:
-Çare mi, -diy, -m›nda çalmaa t’emene?-diy.
O da:
-Çare çalma¤a,-diy.
Baﬂlay çalma¤a.
O zaman› o çaynoy¤a t’eliy aﬂama¤a pad›ﬂax, üç x›z›nen. Otruylyar aﬂama¤a.
Baﬂlay Aﬂ›x ⁄arib te t’emene çalma¤a.
Bed’eniyler Aﬂ›x ⁄aribin çal¤an›n, pad›ﬂax ta,
x›zdar› da bed’eniy. Büyük x›z› diy:
-Aﬂ›x ⁄arib meni alsa, men ona tiker edim
alay kostyum- o do¤gan beri alay kostyum t’iymedi s›rtna!-diy.- Alay urba t’iymedi s›rtna.-diy.
Et’inci de diy:
-Men ona alay ökmekler yasar edim-o do¤gan beri alay ökmek aﬂamad›!- diy et’inci x›z›.
Üçüncü x›z› da diy:
-Aﬂ›x ⁄arib meni alsa, men ona bir naslednik yasar edim... evlense maﬁa ona bir evlad t’etirir edim- Aﬂ›x ⁄aribten de dülber olur edi!-diy.
Aﬂ›x ⁄arib te diy ona:
-Sen xayl olsan, ayt babaﬁa, blagoslovit’ etsin bizni, alay›x biz bir birimizni. Ayt babaﬁa,
xayl olsun, alay›x bir birimizni.
Ayt›y babasna. Babas› da xayl oluy. Al›ylyar bir birlerin. Babas› da beriy Aﬂ›x ⁄aribt’e yar› padiﬂaxl›xn›.
..................
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Âﬂ›k Garip
Bir zamanlar bir dul kad›n varm›ﬂ. Onun
da bir o¤lu varm›ﬂ, bir de k›z› varm›ﬂ. Bir o¤lu,
bir de k›z›. O¤lu Âﬂ›k Garip imiﬂ, k›z› da Lena
imiﬂ. Gariban bir köy içinde oturuyorlar. Gariban bir ﬂekilde geçiniyorlar.
Âﬂ›k Garip güzel herif imiﬂ. Ve anas›na
söylüyor:
-Anne! Daha ne zamana kadar biz böyle gariplik çekece¤iz? ﬁehir yerine göçelim! ﬁehirde
biz güzel geçiniriz.
Anas›:
-O¤lan, sen orada nas›l geçineceksin? Senin arkan yok. Senin orada akraban yok. Kim sana bakacak, diye söyler anas› Âﬂ›k Garip’e.
Âﬂ›k Garip anas›n›, k›z kardeﬂini al›r, göçer
Halep ﬂehrine. ﬁehre göçer, Halep ﬂehrine. Var›r
Halep ﬂehrine, bir s›¤›nak haz›rlar... Bir s›¤›nak
haz›rlar, anas›n› ve k›z kardeﬂini bu s›¤›na¤a b›rak›r, kendisi al›r keman›n›, gider ﬂehir içine.
Anas›yla k›z kardeﬂi kal›r s›¤›nak içinde.
Âﬂ›k Garip al›r keman›n› eline, gider kendine iﬂ
arar. Var›r bir dükkâna... Var›r bir restorana, be¤enmez oray›. Var›r ikinci bir restorana. Yine be¤enmez. Var›r üçüncü restorana. Restoran çorbac›s› da keman çal›yor. Âﬂ›k Garip’in de elinde keman›:
-Mümkün mü, burada keman çalmak
mümkün olur mu, der.
O da: -Çalmak mümkün, der.
Baﬂlar çalmaya.
O zaman yemek yemek için, üç k›z›yla o yemek yeme¤e geliyor padiﬂah. Yemek yemek için
oturuyorlar.
Âﬂ›k Garip de keman çalmaya baﬂl›yor.
Âﬂ›k Garip’in çalmas›n› be¤eniyorlar, padiﬂah da
k›zlar› da be¤eniyor. Büyük k›z› ﬂöyle diyor:
- Âﬂ›k Garip beni alsa, ben ona âlâ kostüm
dikerdim. O do¤du¤undan beri âlâ kostüm giymedi s›rt›na, âlâ urba giymedi s›rt›na, der.
‹kinci de ﬂöyle der:
-Ben ona öyle âlâ ekmekler yapard›m ki o
do¤du¤undan beri böyle âlâ ekmek yemedi, der
ikinci k›z›.
Üçüncü k›z› ﬂöyle der:
- Âﬂ›k Garip beni al›rsa, ben onu mirasç›m
yapard›m... Benimle evlense, ona bir evlât dünyaya getirirdim. Âﬂ›k Garip’ten de dilber olurdu,
der.
Âﬂ›k Garip de ona ﬂöyle der:
-Sen kail olursan, söyle babana, dua etsin
bize. Alal›m biz birbirimizi. Söyle babana, kail
olsun, alal›m birbirimizi.
Babas›na söyler. Babas› da kail olur. Al›rlar birbirlerini. Babas› da Âﬂ›k Garip’e padiﬂahl›¤›n›n yar›s›n› verir.
...............

66

NOTLAR
1
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