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VAN TÜRKÜLERİNDE AŞK, ,AYRıLIK
VE MEMLEKET SEVGISI
SC}'it Battal UGURLU·
GİRİş
şiirler,

ürkü, daha çok söyleyeni belli olmayan ve
çeşitli ezgilerle. degişik makamlarla icra
edilen bir koşma türü olarak tanımlanır.
Hece ölçilsilnUn her kalıbına uyum saglayabileı::ı
türküler. yaygın olarak yedili, sekizli ve on birli
kalıplarla söyleni r. Halk arasında heyecan
uyandıran. toplumsal yaşa mda karşılı!ı olan her
duruma. olaya ya da alguya türkü yaktlır,
söylenir.

T

dilinde hoşlanac.agı şekilde konuşmak. tarafını
tutmak anlamına gelen "türküsünü çagırmak" ve
b ir konu üzerine türkü yakıştırmak, türkü
bestelemek anlamına gelen "türkü yakmak"
deyimleri kullamlmaktadır. 4 Türküler söyleyeni
belli olanlar ve olmayanlar diye ayrılırlarsa da
çogunlukla anonim karakterdedirler. Bazı halk
şairlerinin bir şiirinin tümü veya bir dörtlügü
türkü olarak bestelenir.

Besteleneo
türkü!er.
bUtün yurda
bölgelere göre türlü biçimlere girer;

Türkü adı. Türk kelimesine "j" nisbet
etki e klenmesiyle ortaya çıkmı ştır. "Türki"
söze ügü son radan ses degişm e s iyle "t ürkü"
şekline dönüşmüş \'e 'Türk'e mahsus' anlamına
gelmektedir.

ya.yılarak

kimi zaman dizeler düşer. yerine yen ileri eklenir.
Türküler; ezgilerine. konularına ve yapılarına
göre sınıHandırıl ır . Ayrıca söylendikleri
bölgelere göre de ad alırlar. Bingöl agzı. Urfa
agzı .

ezgilerin degişmesiyle türkü olurlar. Halk

Egin ag-zı gibi. Kimi tanınmış türküler de
Halk ezgilerini. oyunlannı. el sanatlanru,
yiyecek ve içecek kültürünü çogu zama.n belli
cog-rafı s ınırlar içine hapsetmek mümkün
degildir. Halk kültürü ürünlerinin cografı
s ınırlan, il sınırlanna göre daha geniş veya dar
olabilmektedir.
Halk müzigi derlemeleri
sırasında bir ezginin derlendigi il veya ilçe, o
ezginın doguş kaynagını belirlemek için yeterli
degildir. Söz konusu ezgiye ve çeşitlemelerine
başka illerde rasılamak mümkündür. Bazen aynı
türkOnün söz ve müziginin degişi.k yörelerde.
aynen veya ufak degişikliklerle söylendigi olur.
Van türkülerine bu gözle b.akJdlgında, Birçok
Van türküsü ve halk oyunu, özellikle Siirt, Bitlis,
Hakkari . Agrı ve Erzurum yöreleriyle
benz.erlikler
veya
ortak
özeııikler
gösterebilmektedir. Dogu ve Güneydotu
.'\.nadolu illerinin kendi öz malı gibi görülen
birçok türkünün ve halk oyununun bu ilde
çatnldıgı , oynandıgı söy lenebilir. 5

içindeki en etkili sözlerle anılır. Awem, ZeyndJim,
FiJııyi)a~ AdtlJıal, gibi. i
Türküler, ezgilerine göre usuUü (oyun
havalan) ve usulsüz (uzun havalar) olmak üzere
ikiye aynlır. Konularına göre de çocuk türküleri.
tabiat üstüne türküler, aşk ve sevda tUrküleri,
gurbet türküleri, kahramanlık türküleri, askerlik
türküleri. tören türküleri. iş türküleri, eşkıya
türküleri, hapishane türkuleri. mizahi türk üler
gibi kümelere ayrılırlar.
Yapılarına göre de mani bentlerinden
kurulu türküler, dörtlüklerle, üçlüklerte ve
ikiliklerle kurulu türküler şeklinde tasnif edilir. 2
Türküj'Ü oluşturan her kıta türkünün asıl
sözlerinin bulundug-u be:nd ile nakarattan oluşur.
Nakarat her bendin sonunda tekrarlanır. Bu
kısırnlara baglama veya kallt~lak denilmektedir}

Türkü. ezgisiyle di8er halk ş ıırı
türlerinden aj'I"lİır. Mani ve koşma tipindeki

Türküler sadece sevgiyi degil. acıkıı

• Yrd. Doç. Dr" Stıyrt Batta! U~URlU . Yülüncü Yıt Üniversitesi, Fen-Edebiyaı Fakiıltesi . Tiirlr. Dili
e·mail:seyituguı1u@hotnıai1.com/seyitugurtu@gmail.com
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kur yaptıgı, laf attı~, kendisiyle buluşmasını ,
evlenmesini istedlgi, kızın nazını ner defasında
çektigi, yine de olumlu karşılık almadıgı
durumlarda yakardıgı, kötü birine varmasını
dilemek tilriindcn beddualar ertigi, hatta tehdit
diline başvurdugu görülür. Kimi türküle.rde işıg-ın,
se\·digine kızdıgı., sitem ettigi, kötü talihe
ugramasını. mutsuz kalmasını diledigi, kimilerinde
ise kötü haberlerle aglayıp sızladıgı. olur. Geçmiş
yaşamdan özlü ama zengin izler taşıyan türkü
Van tOrkülen içinde şekilsel açıdan her
metinleri, söylemliklen zaman dilimine ilişkin
türden örnege rastlamak mümkün olmakJa
önemli ipuçlan da banndınrlar. Elbette her
birlikte, usullü türküler agırlıktadır. Mani
dörtlüklerinden kurulu olan tilrkiilerin çokJugu
türkünün bir de hikayesi vardır . Bu hikayeler
dikkati çeker. Birçok çeşitlerne türküler de
bilinm~en türkülerın saglıklı bir biçimde
vardır.
degerl~iıdirilmesi güçtür. Türkü metninin birkaç
mı~~ında. bazen ne üzerine söylendigi
Türk halk müziginde önemli bir yeri olan
anl~ılmaktadır. Burada, bu ipuç-lanndan yola
Van türkülerinin, Türkiye'de tanınmasında
çıkJarak
türküler.
yanlış
anlamla ndırma
Atakan Çelik, Hüsamettin Su başı gibi halk ,~ olabile<:e8'i ön kabulüyle, kıyısından köşesinden de
müzıgı
sanatçılarının
önemli
hizmetleri t olsa anlamlandınlmaya çalışJmışnr.
olmuştur. Bunlann yanı sıra Çalıp soyleyen Vanlı
birçok mahaııi sanatç ı nın ve derleme çahşmalan
Erciş yöresinin Ai Papağ Oğlaıı 9 (s.53)
yapan araştırmac,ıların da bü,}-ük katkısı göz areL
başlıkl ı türküsü sevdigini uzun süre beklemiş bir
edilemez.
kızın dilinden söylenir. Genç kız, oglanın çeşme
başına gelmesini ist.er. Türküdeki
"l\.\en suya indim sen de gel sen de gel"
Van -""c çevresi türkülerinde yaygın
nakaran buram buram hasreı kokar. "Ge l"
biçimde baglama çeşitleri, zurna, kavaL. mey,
fiilinin dillendirdig-i istek iki kez yinelenir ki bu ,
çıgırtma, dilli ve dilsiz düdükler. kemane, davul
6
genç
kızın uzun süre sonra gerçekleşen
ve def gibi aletler çalınır. Zil. klarnet, ud,
cümbüş, zilli der, darbuka, gibi çalgı aletJeri ilk
beklentisinin kaynaklık ettig-i sevincin .de güçlü
bir anlatımıdır.
gruptaki kadar olmasa da çalınmaktadır?
"Dediler yarin geldi
Van tUrküleri üzerine ilk araştırma kente
Seg-intim yalın ayak"
19.fB yılında faIklar çalışmalan için gelen Ahmet
mısraları "gel" fiiliyle dile gelen güçlü İstegin bu
Caferog-Iu tarafından yapılır. ikinci derleme
kez davranış dilinden anlatimını gerçekleştirir.
ça.lı.şması da Ankara Devlet Konsenratuan'nın
Genç kız . de l ikanlının yeni aldıgı ceketin
dügmelcri olmayı dilemekle de aynı güçlü istegı
1950 yılında gönderdigi heyet tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ankara Radyosu 1961 'de,
ilç-üncü kez tekrarlamış olur. Kızın oglanı
TRT 1967'de ve Kültür Bakanlıgı .ı\\illi Folklor
çagırdJ~ yer de, gerisinde töresel bir davranış
Araştırma Dairesi Ba.şkanlıgı 197B'de derleme
biçimini
banndırmaktadı r .
İki
sevenin
geleneksel toplum yapısı içinde bu l uşabileceg1 en
çalışmalan kapsamında bölgeye araştırmacılar
uygun yer, burada çe.şme başı olarak
.göndermişti,., Nail Tan .... e Salih Turhan 'ın 2001
yılmda basılan kitabıyla, TRT repertuarındaki
görilnmek!edir. Kız suyla ilgileniyormuş, oB;lan
60 adet Van türküsünün s ayı sı 160'a çıkmı ştır. S
da orada geçiyormuş gibi yapacaktır. Bu arada
fırsat bulurlarsa bir iki bakışacak. bir iki lar
söyleyeceklerdir. Uzun zamandan beri sü ren
Büyük çogunlugu Erciş yöresinde
dedenen Van türkülerinde, Azeri Tilrkçesi'nin
hasrer, bu denli kısa bir sürede giderilmeye
çalışılacaktır.
ve yöre agzının belirgin özellikleri görülür.

hikayeleri de anlatırlar. Birçogunda roman olacak
trajiklikte gerçek hayat kesitleri vardır. Anadolu
cognfyasında yaşanmış acıklı hayatlan anlatan
önemli bir kaynak da dayandı.k.lan acı öykülerden
örü.rü, ilirkillerdir. Türküler yazJmayan hayatlann
destanlan gibidir. Türküler, nesilden nesile
aktarılıyor olmalarından dolayı, bir de içinde var
oldukları ıoplumlann bilinçaltı gibidirler.

1- Aşk
anlaran türkülerde

Aşkı

SevdiB;inden bir haber almak • .işık için en
bUyük sevınç kaynagıdır. Çimen Sürü Kaz/ar

delikanlının kıza
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(5.93) türküsünde, sevdiginden gelen sela.m
üzerine neşelenen aşık. yarinin uzagında
olmanın üzüntüsöyle "za.n zari" agıar. Erikler
Çiç~k Açtı (s.102) türküsünde de dosttan gelen
haber aşıgın yarasın ı tazeler.
"Doman bir haber geldi
Yarama tuz bagladı" (s.102).
HOrıJZJ.1 KaUun Ayı'aııa (s.124), kavuşma istegini
anlatan bir türküdür. Karakaşiı yar. aşıgın he m
derdi. hem de bu derdin dermanıdır. Aşık.
çözümü
"Canun ı kurban ederem
Yıtr seni bana verseler"
dİzelerİyle özetler.

ii
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sözleriyle kızın bu davranı şının bir de oglandan
kaynaklandı!ı ortaya söylenir. Ka/min &dUlkri
(5.128) türkUsUnde aşık. sevdigini iki günden
beri görmedig-inden dolayı, ölmek ister. Çünkü
türküdeki kız. alttan alttan göz ederek "çok
canlar yaka{n)" gilzelliktedir. Kapılarında Kuyıı
Var (5.129) türkUsünde de gUzellig-i övülen kızın
her g ün olmasa da sürekli gGzlendlgi anlaşı lır.
Aşık . gözüne kestirdlgi kızı huy una kadar
t.:ınırnaktadır :

"OzO n güzel şen amma
üreg-i n demirdendir"
Aynı türküde sevdigi kızı. sü rekl i gözleyen.
istedigi ilgiyi göremeyen !Şık. kızın "iş mar"lanna
vurulmuştur:

Kimi türküle rde de aşıkların. gizli buluşma
olur. ıJlendi/imde K~m~ ilt Bndem Var
(s. i 59)
türküs ünde.
dügilnden
geldigi.
mendilindeki kuru üzüm ve bademden anlaşılan
.\!jık.
sevdigiyle
konuşmakta
oldugunun
duyulmasından
da endişe eder. Çün k ü
kavuşmalanna engelolmaya ça.LşanJar vardır.
Deneyimsiz iki genç. rakibe açık vermeden

"Senin o işmarlann
Beni cigerden yakar"
Ala.JO OJliiJ/de T&Jıi (s. 150) türküsünde de İşmar
ederek og-Ianı kendine baılayan kıza çanlır:
" İşmar eder göz eder
Oglanın ne suçu var
Her ne eder kız eder"

denleşirler.

Bazı türkülerde ~ı k. yakın memlekette
olan sevdigin i görememekten dertlenir. KIJ'l/luıu
Nallıılıryı~ (5. 141) türküsündeki aşık; mesafeleri
kı sal tan , kendisini yarine ka ..."Uşruran. " kır at "tan
aman diler:
"ÖIUrüm ben görmeyince"

şansı

"ı\'\eni

senden seni menden eden var
MendiLimde kİşmiş ile badem var
Derdimizi kime açak konu~ak
Yavaş söyle köşe lerde .idem var"

OrUtk ça/Jmnv Çö/krJe (s. i 64) türküsünde
bahçesine girmek ce nneıe girmekle
olarak görülür. Çünkü "yar ile tenha
buluş"ulur. yanagından "gü l" alınır.

yarin

eşdeger

Kimi türkülerde y arini her gün görmeyi
isternek yaygın bir biçimde dile getirilir. Öyle ki
sevdiıi.oi bir gün bile görememek .i.şıgın felaketi
anlamına gelir. Bil' Kar Yağ'iJı Er~ğ~ (s.73)
türkUsUnde yarin İ her gün görmeyen aşık yürek
yangınından muzdariptir. E-l.ilı'kJ:.i p"argik (1.99)
türküslindeki genç kıza, yarini her gün görmek
de az gelir.
lGmi türkülerde de aşık kişi sevdigini
sürekli gözler. onu nerede}"Se her gün görür, ELi
Süpiirür To.:: Eder (s. 107) [Ürküsünde evin ön ünü
süpürürken alnan alttan göz eden hzın.
delikanlıyı kendine aşık etmesi bir yandan
eleştiritir, diger yandan da;
.. Dün gece neredeydin
Gönlümün gögercini"

Baz ı türkülerde sevenlerin seslerini bir
birine duyuracak şan s lan olmay abilir. Aym
mahalle içinde. akrabalann komşuların ıÇ ıçe
yaşadıgı. her gü.n göz göze geldigi bir sosyal
yaşam
içinde delikanlı ile genç kızın
buluşmas ının ho ş karşılanacag ı beklenemez.
Sazı eline alan aşık . 8twçaya Gel ki Giirüm (5.64)
türküsilnde. aradaki "daglar"dan d o layı
sevcligini görememekten. ona gül verememekıen
yakımr .
Sonraki mı.sralardan anlaş ıldı gı
kadarıyla. bu biraz da kızın nazı olsa da
nihay etinde delikanlıyı usandıran bU- durumdur.
"Bana göre yar mı yok"
diye hiddetlenen delikanlı . söz ü punduna
getirerek alttan almasını. geri adım atmasını da
bilir. Sevdigine.
~İstedim sen o l aydın~. der.

Fazla naz aşık usandınr. diy e bir atasözü
Geleneksel yaşamın sQrdügü birçok
Anadolu köy ve kasabasında kız tarafının. og-lan
va rdır.

\
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tarafına naz etmesi adertendir ve bu biraz da
kendini agırdan almak anlamına gelir. Ne var ki,
kızını vermek istemeyen ailelerin veya kendisini
isteyen delikanlıya vatmak istemeyen kı:dann , i şi
çok fazla 'yokuşa sürdüga de olur. lGmi
türkülerdeki aşık tipi, ulaşamama durumunda,
kaderine razı olmaz veya kanaatkM bir rurum
takınmaz. l sıedigini almamayı ölmekJe eşit gören
bir yaklaşım içine girer. Yilregine aşk ateşi sal mış
gilzel. kendisine vannayacaksa, yAŞamasının bir
anlamı yoktur. GUzelliglyle kendisine den salan
sevdigini. kendisinin katili yapmak istemekle bu
kez. yaşamakta o ldu~ acının daha fazlasını ona
ıattırmak ister. &Iı"ndl! Kama SI!I ·Jiğim (s.69)
rurküsündeki delikanlı: sevditinden , kendisine
varmayac$na göre, kendisini öldünnesini ister.
"Çek vur sineme sevdigim
Öldür kuyla topraklara
Kimseye deme se\·digim ~.
Son dönlokıen, delikanlının bu isıeg-ının karşı
tarafta pek etki uyandırmadıg-ı. muradına
ermedigi anlaşılmaktadır:
"Zarı hep gele sevdigim "

Ola (d i l) türküsünde oldu~ gibi başta hGol
yolun çimen ola" diye yol gönerilir. Ancak bu
gerçekten arzulanan bir durum degildir. A.şı~
ası l merarnı sonraki mısralarda daıendirilir:
hBenden başka seversen
İki göziln kör ola"
Pl!nurcikŞ4ıG.ILn (s.167) [ÜrküsU. pencereye
oturarak elindeki kitabı okuyormuş gibi yapan
güzelin haJini anlatır. Kızın perçemine sürdatü
koku. kendisini gözleyen delikanlının burnuna
kadar varı r . Delikanlı penceredeki kı za
bakarken bir kazaya ugramış o lm alı ki aklını
başından..:iJan sevdiglne beddua eder:
- Benim dü.ştüı!iim gibi
Pencereden düşesin" .
Kimi türkülerde kavuşma}'l engelleyenıere
duyulan öfke büyüktür.
"Seni bana vermeyeni
Kebap edip pişirmdı"
~Gönül ferman dinlemez" atasözünü
duymayamffilz yoktu.r. Kimi türkülerde de aşık
sevdigine kavuşmuşken. karşısına çıkan başka
güzele rumiur. Bu lJI!rc Buz &ığ/am41 (5.83)
türkUsünde işık bir nişanda gördügil Acem
kızı " na, aklından olacak denli bag lanır. Aşık.
aynı zamanda kendisini sevenın bundan
haberdar oldugunu da söyler. Bir anda iki kişiyi
sevme cesaretin; gÖ5terebilen aşık. içinde
bulundugu ikilige türkü yakm ı ştır.

Yüu
Dağun
Yağar
Baııa
(5.196)
türkü sündeki aşı k da bir öncekinde oldugu gibi
nazdan fazlasıyla u sanmış görOnmektedir.
"Al hançeri sinem işte
Vur () ,Yandan vur bu ,yandan"
diyerek, artık dayanacak gücünün kalmadıgını
söyler.
"Bak işte can "eriyorum
Gör o yandan gör bu yandan

h

2· Aynlık
Ay-nlık ıeması Van türkülerinde en çok sözü
edilen temadır. Aşık. sevdiginden bir şekilde ayrı
düşünce. derdin; mısraJann dilinden sazın tellerine'
vurur. Türkülerde dile gelen aynlık nedenleri
farkhdU". Kaynagı ve derleyeni belli olmayan~ıam
Oldu Ya1anuU}UlI Gazımı (5.52) türküsünde bir
anne, kundaktaki çocuguna ninni söylemektedir.
Üçlüklerden kurulu [Ürküde. kucaktaIU bebegine
ninni söyleyen kadın aslında ke ndi derdi ne
yanmaktadır . Öyle bir dert ki akşam olmuş

Mezanmın topragını

At o yandan aı bu ,Yandan ~
sözleriyle. ölümüne neden olan dertten, sevdig:ini
sorumlu tutar.
Ulaşamaya n

aşıgın

tepki

ve rme

biçimlerinden biri de bedduad ı r . Vefasız
ömür boyu mutsuzluk, iki gözden kör
olma, gençligine doymama türOnden beddualar
. edilir ki bu beddualann gönülden edilmedig-i de
ç ıkanlara,

olmasına karşın kalkıp lambayı yakamamışnr.

açıktır.

'&liniJdw,", SMfğim" (,.69) tiliküsünde.

"Cümle
Şehit

hEger beni aJmaz ise n
Cençıigen doyma sevdigim"
diye beddua edi lirse de. a.şıgın bu duruma
gönlünün razı olacagını söylemek zordur.
Ayn ımak

kuşlar destur almış

ötüyar

baban bize bakıyor ~ (5.52)

dizelerinden, kocasını savaşta kaybetmiş binlerce
Anadolu kadınından biri oldu~ anlaşılır. Eşini
savaşta kaybetmiş çotu kadın gibi o da kaderine
razı olmuş. umuılannı yerim çocugu na baglamış
görünmektedir.

isteyen vefasıza, Giikr"m Uğur
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Erciş yöresi Ç ı k ı şlı A.t.,..ım Ar~:ılar &ni (s.5 1)

sevdigi kız baş kasına varmış
hüz nü anlatılır. Derdini bade ile
unutmaya çalışan delikanlının öfkesi "Curbet
eııere gidim" d izesiyle anla tılı r . Delikanlı
hayannın biricik amacı haline getirdiıi yare
ulM;ma konusunda başarılı olamadıg-ına göre.
çevresi nde kendisine biçilecek bir kıymet
bulamamakta ve buna ka tl anarnamaktadır.
Curbet. bir tür unutma ve u nutulma olarak çare
gibi görünmektedir.

tUrküsünde
delikanlının

Ai Yagıt).: Al a"i Yağlık (s.54) türküsünde.
bir delik anl ının sevdigi kızın başkasıyla
evlenmesine
duydugu
üzüntü
anlaıılır.
Delikanlı.

sev di ı i

kızın

baş kas ıyla

evlenmesinden sonra yeme içmeden kesilmesini.
~o tuz g ün oruç~ dizesiyle d ile getirir. "İsterem
canan sag-Iık " mısrru. de li kanlının. kendisinden
~ka birine varmı şsa da. sevdiıine kem söz
söylemeye dilinin varmadıııru anlatır. üstelik
"-Yollamadın bayramlık" siteminde bulunduı-on a
göre, se\rgisinden bir eksilme o lmadısını ortaya
koyar. Türkü nün son bölOmUndeki
.. Oyle bir a h çekerem
Mehle ile yanarsız"
dizeleri, bu evlilige gönlü razı olmayan aşı~n
isyan sesini yükseltir.
Türkülerin bazısında aşk tutkusunun aş ıgı
kötti ha ller dile getirilir. & n Gi'Jerem
Ere).: Yolu (s.70) (Orka sande "bi r yosmaya"
vurularak dillere dü şe n. bundan do l ay ı
çevresinden dı şlanan ve kendini yalnız hisseden
kimsenin ruh hali anlatılır:
.. Attm kaçtı ben yoruldum
D üşt üm boynuna sarıld ım

dOşOrdOgil

Kınamayın aı-kadaşlar

Ben bir yosmaya vuru ldum ~ Bir yosmaya
vurulmak, toplum içinde pek kabul edilesi bir
durum deg-ildir. BütUn çevresinde kmanan aşık,
bu tut kusundan vazgeçmekten başka ç ıkar yol
bulamaz. Ne var ki bu kez ayrıhk derdi söyletir:
" Cüzel sevm.esi çok h oş amma
Aynlması yaman şimdi "
&n Horozmn Otmnı (5.7 1) başlıklı mizahi türküde.
se\-digi baş kasıyla evle nmiş delikanlının tepkisi
muzip lik dilinden Ortaya koıı ur. Del ikanlı
başkasıyla evlenmiş sevdigine hitap eni8i tilrküde
horoz gibi sabah öıe rek yar ini uyandırmak
suretiyle kendini hanrlanr.

Sıl G~1ir Mı1uf/(}irir

(s.172) [Orküsü ndeki
aşı k. sevdiginin köyünü bulamazken, kara haberi,
kızın
evlen diı ini
duyunca
gözyaş l arını
enge lleyemez:
Eşi ttim yar ev l enmiş
Diz çökerek agladım"
n

Zap Suyu /)erül Akar (5. 198) TÜrküsünde.
sevdigi başkasıyla evlenen aş ı k. artık gülmeyi
unutur:
.. Zap suyu akrı geçti
Sinemi yak rı geçti
GüzeJIerin içinde n
Benim yarimi seçti".
Oda yap t ırmış ol mak . evlilige hazı r
olundugunun anla tım ı dır. Bal Yeme Bal Şirin Olur
(5.67) tü rkü sündeki de l ik anlı . sevdigi kıza
evlenmeye hazır oldugunu söyler. İçini .. Acem
şal ın dan ~
döşetti!i
bi r oda yaptırdıgını
söyleyerek davetini tek rarlar. Kız. delikan lının
davetine olumlu bakmayınca delikanlı.
"Olürsem sevdigim ilsrUme sen gel"
diyerek kızın gönlllnü kendine çevirmeye çal ışır.
Ne var ki bu odada "Uç gün üç gece" yatamarnış
olmasından. delikanlının muradına eremedigl. bu
liirkOnün O ayrılık derdine tercLima11 oldugu
anlaşılmaktadır. Sevdiginden bir türlü ilgi
göremeyen de l ikan lı . gilzelligine vuruldugu
yarinin ilgisizliS:ine, h astalandıgında ziyaretine
gelmemesine
" Has talandım gelmedin
Geldin son nefesime"
sözleriy le sitem eder.

.

Bl/harı (s. i 32) türküsünde
sevdiginin evine gitmek isteyen aşık. ka1acag-ıyer
olarak "oda"yı sorar. Sevdiglni elinden alan kızı ,
bıçak ve taba n cas ıyla vuracakttr. Burada kız,
tıpkı erkek gibi, eril bir rol üstlenmi ş, aşkı
ugruna cinayet işl e m eyi düşünmektedir .
Kar şıdan Yar Celiyor (s .136) türküsünde,
sevilen kızın başk as ıyla evl enmiş olmas ından
duyulan üzüntü an latılır:
"Aglamaz gülen bendim
Devranı s üren bendim
Yel vurdu sel götilrdü
Yık ıldı gönül bendim"
diyen aşık, sevdigine g iden yol1an kirpigiyle
silpArrnek isted igini söyler.

KartVIiilir!

\
.,.

seyıt Sattı!
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söyleyenin daha önce hitap ettııme gittig-i
anlamını
içermektedir. "Gülmüyor yüzün
nedendir~ sorusu. eve davet edilenin. kavuşma
şansını yitirdigl, ama davet edenın bu durumu
bir öç alma biçiminde onun yüzüne vurduıu

Afcn.di de Yo!iJum Babradan (s. 153)
türküsünde se"diginin başkasına girmesine
yakılan bir türküdür. Ne Ha!iJayun S(1rf1UJdtn.
(s.160) türküsünde, yarin vefasızlıgı yüzüne
vurulur:
"Ne ha.ldayım somıadın
Vallah derdim bilmedin
Saranp soluyorum
Se rı kavlinde dunnadın~
diyen aşık, derdinden aglar, ya ralarının
sızladıg:ını söyler.

anlaşılmaktadır.

Bazen de kendisini sevenle degil de
evlenmek, mutluluk yerine pişmanlık
getirebilir. Bu OaglO Oylumuna (s.81)
türküsünde sevdigi kişi yerine. başkasına gitmiş
olan gelin, kendisini sevenden helalJjk diler.
başkasıyla.

Pj~manlıgı.ru :
"Keşke

gitmez olaydım
Elim koynumda kaldı"
sözleriyle dile geriri r.

Bir OfJa Yaplu-dun DifttlemilJim (s.74)
tOrkUsünde delikanlı, borçlanarak .. Acem
şalından", ~hurma dalından" yaptırdıgı oda
içinde "üç gün üç gece" yatarnamış olmanın
derdini dile getirir. "Yıkılaydı ben ölen gece"
mısraından, evlilige ha zı rlanmış delikanlının
se,'digine kavuşamadıgı anlaşılmaktadır.

Şirin Nar AJacıyam (s. 178) türküsünde
sevmediglyle evlenenin evliligl olum lanmaz:
"Sevmeden evlenenin
Ahdan beli bükülUr"
TürkOnUn devamında. çeşme başında her gördügüyle
evlenmek isteyenler hayalpe.restlikJe ilham edilir.

isteditine kavuşmak her zaman mümkün
belki birçok türkü yakılamayacaktl.
Oyun havası rarzındaki Bi:im Elkr Ne G~! E1tti(5.76) türktisOnde dugun ortamıııa da"i;t
edilmediıi halde gele:ne çatılır:
.. Daı bizim mara.! bizim
Avcı burada ne: gezer".
olsaydı

Avcının

~maral~ın

peşinde

olduıunu,

Sevdiglni küsrürecek söz söyleyenin
Bu Daglar Danelendi (5.82) tUrkOsUnde
anlatılır.
Aslında MZeyno" adlı
kızı neden
kUsıürdütünü de bilmeyen .işık, "UJ olsun agzım
dilim" diyerek kendini kınar. Sevdiginin
kOskünlügiinün uzun sürmesini, alnına yazılmış
"kötü". o;kara yazı" olarak niteler. A/mdl.· ,Jfmddi
ıJten{)t' (5.156) türküsünde. söyledikleriy!e sevdiıini
küstüren aşık, kendini kınar "e yiireg-inin yaralı
oldugunu söyler.
pişmani ıgı,

aynı

mısralar zaten söyler. Ancak burada işin dü~e
davetsiz gelen kişi ce:phesıne bakılmam.ıştır. Bunu
da elbene başka türkü!er açıkça ortaya koyar.
Benzer bir durum Bu DaiJa Atora! Caer (s.79),
Indim Kuyu Dibine (5.126)
türkülerinde
te:krarlanır.
Vurun Kızlar YürÜJün (s. 186)
türkOsünde avcı kovu1ur:
"Vurun kıilar yürüsün
Avcuyu t.oz bürüsUn
Ke:k1ik kayah yerde
Ge:zer mayalı yerde
i stedigine kavuşamayacaıını anlayan
delikanlının . sevdiıine bir kere de olsa
~okunmak isteglni anlatan tUrküler de vardır.
Ne "ar ki bu tört': içinde olanaksızd.ır. Sevilen
artık gelin olmuş, başkasının evindedir: A.şıgın.

&d-i Saha Yar Allab', SeI'LrJM tOrküsünde
bir yoksulun sosyal koşullarından dolayı,
sevd iıin e ulaşamayışı, yetimlig-i an l atılır. Eum
Eu'Jen OğUı.n (5.109) türküsünde kızdan 081ana
hitaben kendisinden va.2geçmesi telkin edilir.
Sevdi8i kendisini bırakarak kaçmış olan kız.
kendisine " i~n enin yıld ı zından "göz eden
oglan"ın gidip para kazanmasını isı'er. Bu da
gösteriyor ki. kızın gönlü D8landan y ana olsa. da.
kavuşmalan içi n oı1anm geçim temin edeçek bir
ge:lirinin olması gerektigl şartı koşulmaktadır.
KMjlıdadU- Eı,kri (s.134) tUrkUsünde de Erciş
beylerinin kızlanOl, sevdiıine: vermemesi anlau1ır.
Bu türkünUn başlıgı da seven·se,;)en arasındakl
sosyal uçurumu anlatır. GönlünU bey kızına
kapnran ,Yoksu1 delikanLnın. muradına enneyecegi .
türküden arı1a.şılmaktadır. O Clik" Yara Kw-6w1
(5. 162) tiirküsünde de sevdi!i bey kızının

N

M

"Zalım babanın kız)

Koymaz tutam elini"
türkü yakmas ı , onu bu istegine
kavuşturmayacaktır. Kalenin Bedenleri (s.128)
türküsünde aşık, peçe ile dolaşan sevgilinin
.}ilzünU görmek ister.
Bıı Ak(am Sen Bize CLI (s.78), öç almayı
an latan bir türküdür. TUrkünün baş lı gı da,
diye
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gitmesinin ardından uzilnrli. dile getirilir. Burada
Aşık, sevdig1 bey kızının kendisine verilmeyecegini
bir türlü kabul etmek lstemez.
Van'm ünlü ÇorahL ~ktinı Dizinu (s.94)
türküsUnde, sevdigi ile birlikte oldugu zamanlan
yad eden aşık, sevdig-ine seslenerek yanma
tekrar gelmesini ister.
Nişanlılık dönemi: Dalga Sui G~liYl1r (5.95)
tUrkUsUnde nişanlı olan ' de likanlının, kendisine
ilgisiz gibi duran se\'digine sitemi biraz da
tehditkar bir dille anlatılır.
"Eyvana serdim minder
Yüzün yüzüme dönder
Eger gönlUn yok ise
N işan ı geri gönder"

Efa Gö=lil NlU!ı. Yari (s.97) t ürküsünde
sevdigine uzak düşmüş olan Aşı k . onu görmek
isteyip de gö rernemekten yakınır. İ çinde
b ulund u ~ ruh halini "sefıl o larak niteleyen
H

aş ık ;

"D ünya alem düşman olsa
Ben Leyla'dan ayrıl m anam"
diyerek kararlıLgını ortaya koysa da bir kere
ondan uzak düşmUştür.
Emıere Süyte Si:iyle.!irı (5. 106) türküsünde
sevdigiyle aracı vası tasıy la haberleşen aşık,
sevdiginin aglamış olmas ından duydug-u üzüntüyü
tü rkuleştirmiştir. Sevdiginin kendisine gelerek
halini söylemesini isteyen aşık da aynı derdi
paylaşır .

Sevdig-inden ilgi görmemek de türkü
yakma nedenlerinden biri olarak. görünmektedir.
Gel Beri Ydr Gel Beri (s. l l i ) türküsünde
kendisine karşı ilgisiz kalan yari ni yanına davet
eden aşık, uykusuzluktan şikayet etmektedir.
/(nlegen inoim DiJ.;:e (5. 127) türküsünde de aşık,
yedi yıl hizmet ettigi sevdigın in ilgisiz kalmasını,
Maya bir "ögreten "ın girmiş olmasına baglar. Bu
dertten de uyku tutmaz olur. Kaptformda Kuyu
Var (s.129) türküsünde sözü edilen güzelin
kendisi iyi, ama ilgi göstermemesinden dolayı
huyu kötü, 'yuregi demirden' olarak nitelenir.
Sevdigine sevgisini açıklayamayan .işık.
GiJen Ay Tutuhu nw. (s.112) türküsünde çektigl
gizli sevdadan dolayı Allah'tan sabır dilerkcn,
kendisini görmezden gelen 'fidan boylu' sevdigine;

., Seni zaltmm kızı
Din iman yok mu sende"
diyerek sitem eder.
3~

Memlek et Sevgisi
Van
tü rkülerinde
Van 'm
farklı
güzelliklerine dönük bazı belirlemeler üzerinden
memleket
sevgısı
teması
iş l enme k tedi r.
Türkülerde Van, Erciş ve Edremit adlannınyanı '
sı ra E rek, Kale gibi dogal yapı ile ilgili yerler ve
zaman zaman bu yerlerin dogal güzelliklerine,
havasına,
derelerine, sularına, bag ve
bahçelerine ilişkin deginmelere, övgülere
rastlarur. Van türkülerinin genelinde memlek.et
sevgısının. sevınç zamanıMında dile getirilişi
dikkat çeker.
lJayazil'in Bıı Ka/lLu (s.68) türküsünde
memleketin "hoş havası"ndan ve "savuk
sulanndan" söz edilir.
B~inı

Elur Ne Gı'lu{ Elur (5.76)
türküsünde, "bizim ", daglannda maral gezen
"güzel eller"den övgü babında söz edilir.
Edremit'in konumu, bagları, k iraz
bahçeleri b irçok türküde övgü konusu
yapılmaktadır.
Buyal.:.çmm
Gelini
(s.77)
türküsünde, Edremit'in yaz başlannda yetişen
kirazlanna övgüde bu lunulur.
"Edremit kirazları
Ne hoş olur yazlan"
illdim Erek Düzüııe (s. 125) tü rküsünde
Edremit'in aynı mevsimdeki güzelligi, benzer
yaklaşımla övülür. Hem bunda hem de bir
önceki tilrküde Edremit'in bahar ayl arındaki
durumuna yapı l an övgüler. aslında bu şirin
ilçenin söz konusu mevsimde bahçelerde boy
gösteren kızlannadır:
"Edremit'in bagları
Ne hoş olur yazlan
Edremit'in kızları
Erik toplar kızları"

o

SÜJem O Sürıhül O Gül O &gVldU' (s.163)
rürküsünde de benzer ya.klaşım sergilenir.
Edremit ile Van'ın cog-['afi yakınııgı ve
bakı ştmlıgmdan yola çıkan aşık. bu mevsimde
ba! bahçelerde görünmeye başlaya n genç
kızlara türkü yakar.
"Edremit Van'a bakar
İçinde Şamran akar

\
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Eyle bi.r yar sevmişem
Her gören ona bakar"
Aynı türküniln devamında. kale ve göl üzerinden
gQzele övgülerde bulunulu r.
"O sOsem o sOnbili o gül o batındır
Kale dibi kayalık
Denizde dolu balık
Kızın gönlü oglanda
Og-Ian ona yanık ~

bilindik

özelliklerine

Aşagıdaki

mısralarda

övgü lerde bulunulur.
b u du rum açıkça

görOlmektedir.
"Çayda kum1ar kaynaştr"
"Suda balık o.vnaştr "
"Derelerim çakıl taş"
"Ördeklerim yeşilbaş"
"duman bastı daglara
Yayıldı ovalara"

Erciş. Van

türkülerinde adından sıkça sözü
edilen yöre adlanndan biri olarak karşımıza
çı kmaktadır. Türkülerde iki şekilde : MErdiş" ve
"ErcifiM olarak geçmektedir. Bu !kITlkil R-en Yel
(s.85) türkOsü bir sevinç uunanını betimler. Genç
aş ı k dere kenannda, "& ci,'in daglannda" esen
yelden kaynaklanan sevın c ini dile getirir. Se....incin
asıl kaynag., aşıgın yannin yanında oturması d ır.
Derenin kenanndaki rilzg!rı arkas ı na alan aşık,
mekAndan ve zamandan hoşnunur.

Ça.rpanak adası da içindeki gUzelden dolayı
sevgiyle anılan yerlerdendir. ç.ıqıatuıJ.: 'ta Bir Gü.ul
VtU' (s.88) türküsündeki Aş ık . görüp sevdigi
güzelin . herkes
tarafından
görü lmesini
istemektedir. Bu istek, gerisinde güzelin kendisine
verilrYıes i arzusu nu banndırmaktad.ır.
",

Van denince akla hemen geliveren GUkrem
.Dtığru (5. 115) türktisünde Vanlı olmanın
ayncalık.lı yanına vurgu yapılır. Aşık, kendini,
"gün vursa" da erimeyen "Eregin kan ~ olarak
niteler. Vanlı olmak, türktiye göre hem " şanL",
hem de "özü sözü bir" olmak anlamlanna gelir. Bu
türkü, öyküsü bilinen az sayıdaki örneklerden
biridir. Öyküye göre. Adana Taşkıran Karakol
Komiseri Ali Baba 'nın Yusura, görevi başında
telefon gelir. Kim oldu~ nu soran kişiye cevaben:

Vann

Karı'ıilan Yar Geliyor (5.1 36) türküsünde,
sevgilinin karşıdan geliyor olması, sevinmenin ve
memlekeri övmerlln gerekçesini ol uşturur.
"Şu Erdiş'in daglan
Gül kokuyor baglan
M

"Vanlıyam ,

" Iehleyi Ge.ze Ge:e (5, 15 1) türküsünde
üstü bagdır" mı sra.:ıyla da olsa mekanın
göze hitap ed en ve herkesçe bilinen yönüne sevgi
dile getirilir.

şanlıyam ,

kılı cı

kanlıyam, Taşkıran

Karakol Komiseriyem, san kızın dostiyam", diye
cevap verir ve karş ı tarafa "Sen kimsen?" diye
sorar. A1dıgı "Ben Vali " cevabı üzerine " Lrrr ! ...
Sen menden büyüksen" de,)ip telefonu kapanro
Vanlı insanın ruh halini yans ıtan b u anekdottan
y olan çıkan Atakan Çelik tUrkUyil besteler,lo
"Vanhyam hem ( men) şa.n lıyam

"Erdiş 'in

Vay Erd~ 'im ErJ~,'im (5. 185) türküsündeki
öncekilerden farklı bir ruh hali içindedir. Bu
kez. yarinden uzak düşmüş Aşık, sevgili yerine
koydugu Erciş'e den yanmaktadır. İşleri yolunda
gitmemesini. Erciş'ten ayn düşmesine baglar:
"Vay Erdiş'i m Erdiş'im
T ers gitti benim i şim,
Senden ayrı düşeli
Bak ne hale düşmUştim"
türkOnOn
ilerleye n benderinde
sevdigi ni
kaybetmenin acısı dile getiril ir.
.aşık,

Kılı cı kanlıyam

Özüm sözüm hep birdir
Men bu yurda baglıyam"
Sonuç
TUrkuler. Anadolu 'nun dört bir yanında
yaşana nlan anlatırlar. Anadolu insanın saf, masum
duygulanna, dert.lerine tercüman olurlar. Neşeyi ,
üzüntüyü, ölOmü, ayrılıtı, aşkı, kavuşamamayı,
kaybetmeyi anlanrlar.
Van
türkülerinin,
TUrkiye'nin dön bir yanında söylenen türkülerden
bu anlamda farkı yoktur. Türküler, nerede
yaşarsak yaşayalım , bir şekilde kendimizi içinde
bulabi l ece ~ miz duyg uları terennüm ederler.
Türkuler aslında biziz.

Erciş yöresinin ç.7yat K/mı/ar Knyr~1r
(5.90) türküsünde, mekSonın dı şsal bazı özellikleri
öne ç ı kanimıştır. Mısralar arasında bir uyumdan
söz ed.ilemezse de dog-anın farklı mevsimlerde
gözlenebilecek bazı özellikJerine dönük gözlemler
öne çıkarJmıştır. Daha çok kafıye doldurma ve
ritim tutturma amacı öne çık a n tOrküde, yörenin
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Bu konuda daha deta.ylı bilgiler ıçin blu:: Cem
Dilçin. tft.ırkluu T"rJ.: Şiir &1g ;"I. TOrk Dil
Kurumu Yayınları. A.nkara 1997. 1.289-305.
T uran Ka.ra~. An.ıiJ;~JiJ: MNyili Terimlui
S3dıijil. A1t~ Yayınla.n. Ankan 2004. s. 492-4
Anlan Tekin, EJrlny.ııım~ IJ,i"~r ,.,
Terim!.,r, Otııkcn Yayınevi. Iıtınbul 1995,

s.62 1-22.
4

D. Mchme[ Dosa.n,

BnııaJ:

Tarkre Sif.diiJ.:. i i.

baskı I:ı: Yayıncılık hııanbul l 996. 1. 1091.

Nail Tan-Sa.lih Turhan, V;ııı Mıll: .",tü;:,if"/.(
Giri, •. Van Valilig-. Ya.yınları. Van, 2001. 1.5-6.
6 Anonim. /{im~ Vnn, O.l;gol Yayınları. Isp;ıru..
1986.1.92.
7 Tan- Turhan • .ge, •. 28.
8 Tan- Turhan. age, •. 14.45.
9 Incelenen Iilrko metinlerinin IilmQ. yubnda ~
kOnyesi ~'t'rilen Nail Tan ve Salih Turhan
tarafındanyapılao ç~11muından a.I,nmild'f.
Buradan itibaren mısralano ka..""n. parante:ı:
içindeyazılan sayfa numaralan. Tan- Turhao'ıo
kita.bının $ayfa numaralarını göııerir.
10 Tan-Turhan. age. 1.240.
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K>\YNAKÇA
Anonim.
Arslan Tekin,
Cem Dilçin.
D. Mehmet

EJebiyatunı.;;.da lıimur

Dog-an.

Biiyü1 Tiirkı;e Sifdii1. 1 ı. baskı İz Ya}1ncJık İ s ranbul1996.

ilimi:; Vcın, Özgül Yayı nlarl,lsparta, 1986.
ile

Tuiıııur, Örüken Ya,}'lnevi, Istanbul ı 995.

Omeklerk Türk. Şiir 8ı'l.gi,'i. TUrk Dil Kurumu Yayı nları. Ankara 1997.

Nail Tan

Salih Turhan.
Turan Karacaş,
Ankara 2004.

Van Halk Afii.=igi.ru Giri.}, Van Valil.igi Yaj1nlan. Van. 200L.
kI.Ji1.klptdiJ:. Elkhiyat Terimleri Sö:1iiğü. Akç<l8' Yayınları,

