yo%gotton Derlenen Beddmlar
M ustafa U SL U
1.
dürsün.
2.
3.
4.
5.
meşin.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
olsun.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
gelsin.

Allah seni sürüm sürüm sürünAllah işini gücünü rast getirmesin.
Allah gözünü kör etsin.
A llah’ın gazabına uğra.
Allah dert versinde derman verAllah
A llah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah
A llah
Allah
A llah
A llah
Allah
A llah
Allah
Allah
Allah

ırzm başında bul.
senin evladında sana etsin.
yüzünü güldürmesin.
dermansız derde dutul.
cehennem azabına uğratsın.
evini başına uçursun.
sevdiğini elinden alsın.
her dağda bir liymen galsın.
sana iş güç vermesin.
cennet yüzü göstermesin.
altın diye avuçladığın kül
•
belâm versin.
evine bayguşlar dünesin.
iki gözünü elinden alsın.
şeytanından bul.
canını alsın.
ciğer gavurması ye.
evladı başında bulsun.
emdiğin süt burnundan

25. Allah muradın goynunda galsm.
26. Allah gm alı barnak dudturmasın.
27. Allah gahretsin.
28. Allah yediğin içtiğin zehirinen zıkkim olsun.
29. Allah ağzıym dadıyla yedirmesin.
30. Allah ibret etsin.
31. A llah gözüyün yasım gurutmasın.
33. Altından al ağzına çal.
34. Allah uyıız etsinde tırnak vermesin.
35. Allah deli canmı alsın.
36. Allah su gibi canm aksın'.
37. Ahirette çekeceğine dünyada çek.
38. Allah oğluna gızına saçını sakalını yoldursun.
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39.
şürsün.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
meşin.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
inşallah.
58.
59.
60.
nikahsız
61.
62.
63.
şallah.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
lama.
72.
73.
şallah.
74.

A llah yedi gumalar üzerine düA llah derdinden gurtu'nıa.
A llah çeyizin basıl galsm.
A llah gördüğün gün beniıu clsun.
A lın yeşilin üstüne düşsün.
A llah köpek ağrılarına duttursun.
A llah seni de benden beter etsin.
A llah gençliğin hayrmı görme.
A llah iki yakanı bir araya getirA llah doktor göyneğini yırtsın.
A llah tilkiler gibi çığır.
A llah yurt yuva nasip etmesin.
A llah evlat yüzü göstermesin.
A llah ölünü ortada gosun.
A llah gazancıyın bereketini görme.
A llah garaltım gaybetsin.
A llah binbir belâ versin.
A çlıktan geberirsin inşallah.
Ağzımda diş goymadm geberirsin
A llah hepinizin suyu bir gaynasın.
A llah pıçaklar altına yat emi.
A llah dullara duvaksız, ergene
var.
A llah güle güle oturtmasın.
A llah beterinden saklasın.
Asbablarm ı hayrına veriyim inA llah
A llah
A llah
A llah
A llah
A llah
A llah
A llah

bilinmedik dertler versin.
açılan gapıların gapansm.
seni vermez olsun.
fakirlikten geri goymasm.
itler gibi sürün.
gorktuğun yere uğratmasın.
töreme.
yatacak yiyecek yer bu-

A llah birbirinizden bulun.
Aldığın malın hayrını görme inAllah sidikliğin dursun dem dem

gelsin.

Millî Folklor

75. Allah başından derdini eksik etmeşin.
76. Allah iki gözünü elinden alsm.
77. Allah çenelerin çatılsın.
78. Allah sanma erme.
79. Allah çenen düşsün.
80. Allah senin ettiğini düşman başına vermesin.
81. .A llah oğlun oynasın gızm gumasm.
82. A llah salını salım gezdirmesin.
83. A llah evine gelin nasip etmesin.
84. A llah yiğit iken yıkıl.
85. A llah sanın sarılı muradın goynunda galsın.
86. A llah canım alsın cebine goysun.
87. A llah seldirmesin.
88. Allah seni yoklukla terbiye etsin.
89. Allah görünmdeik yerden belanı
versin.
90. A llah perişan etsin.
91. A llah mezer mezer geç.
92. Allah şeninde gocan benim gibi
olsunda bil.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
galsm.

Allah gün göstermesin.
A llah’a havale ediyom.
A llah el yurduna goysun.
A llah inşaallah eline bakıdır.
A llah paran pul avradın dul olsun.
Ağ iti ayran deyi govala.
Arasatlarda gal emi.
Allah canıyın derdine düşürmesin.
Ağzından çıksın goynuna dağılsın.
Allah ağzını dilini alsm.
Anayın babayın hayrım görme.
Allah elin girilsin.
A llah üzerin yüklü memen sütlü

106.
107.
108.
109.
sinsin.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
meşin.

Allah sizi de yüzüstü bıraksın.
Boyun devrilsin.
Başm a toprak elensin.
B i damla yat bin dama kokun
Babanın bekin ye.
Boynun altında galsm.
Bu dünyada yer yurt bulama.
Baba ciğerine sarılsın.
Boynun teker altında galsm.
Bilinmedik dertlere dutul.
Başın dururken ayağına daş değ-

Millî Folklor

117.

Belanı benden değil şeytanından

bul.
118. Bayram a başm a gara gelsin.
119. Birinden emdiğin gan diğerinden
emdiğin irin olsun.
120. Bayrağın dikili galsm.
121. Bağırsakların düğümlensin.
122. Burnundan ganin eksik olmasın.
123. Burnunda fitil fitil gelsin.
124. Burnuna it sıçsın.
125. Boyunu boz ip ölçsün.
126. Birbirinizin suyuna yunun.
127. Belasız günün geçmesin.
128. B abalar ye burnundan gelsin.
129. Beni go canıyın derdine düş.
130. B abalar ye ilaha.
131. Büyük göyneğin yanma küçük
göynek sserme emi.
132. Boynun armut çöpüne, cesedin
sineğe dönsün.
133.
134.
135.
136.
görme.
137.
138.
139.
140.
141.
ni yaksın.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.

B ela düğümüyün ucunu bulama.
Ciğerin ağzına gelsin.
Ciğerlerin bişsin.
Çoluğuyun çocuğuyun hayrını
Canm cehenneme.
Canıyın derdine düş.
Ciğerlerinden yanasıca.
Ciğerine gurt düşsün.
Ciğerini yaktın A llah’ta seninkiCiğerin delik gazana dönsünn.
Çaresiz dertlere dutul.
Çenesi çekilesice.
Çiçekler gibi solasıca.
Çaldığın eline gelmesin.
Çoluk çocuğuyun ölüsünü öp.
Çenen düşsün.
Çürük çörtenden asılasıca.
Çemeni tahtaya dökte yala.
Çaresiz dertlere dutul.
Çektiğin damarlar gurusun.
D izin dizin sürün.
D ilin dursun gözün baksın.
D inin imanın gavurun olsun.
D ibi görünmedik guyuya düş.
D am arın gurusun.
D ili damağı tutulasıca.
Derm an diye yerlere yapış.
Derdini bil de derman bulama.
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yo%got ton Derlenen Beddmlar
Mustafa USLU
1. Allah seni sürüm sürüm süründürsün.
2. Allah işini gücünü rast getirmesin.
3. Allah gözünü kör etsin.
4. Allah’ın gazabına uğra.
5. Allah dert versinde derman vermeşin.
6. Allah ırzm başında bul.
7. Allah senin evladında sana etsin.
8. Allah yüzünü güldürmesin.
9. Allah dermansız derde dutul.
10. Allah cehennem azabına uğratsın.
11. Allah evini başına uçursun.
12. Allah sevdiğini elinden alsın.
13. Allah her dağda bir liymen galsın.
14. Allah sana iş güç vermesin.
15. Allah cennet yüzü göstermesin.
16. Allah altın diye avuçladığın kül
'
i
olsun.
17. Allah belâm versin.
18. Allah evine bayguşlar dünesin.
19. Allah iki gözünü elinden alsın.
20. Allah şeytanından bul.
21. Allah canını alsın.
22. Allah ciğer gavurması ye.
23. Allah evladı başında bulsun.
•
24. Allah emdiğin süt burnundan
gelsin.
25. Allah muradın goynunda galsm.
26. Allah gmalı barnak dudturmasın.
27. Allah gahretsin.
28. Allah yediğin içtiğin zehirinen zıkkim olsun.
29. Allah ağzıym dadıyla yedirmesin.
30. Allah ibret etsin.
31. Allah gözüyün yasım gurutmasın.
33. Altından al ağzına çal.
34. Allah uyıız etsinde tırnak vermesin.
35. Allah deli canını alsın.
36. Allah su gibi canm aksın’.
37. Ahirette çekeceğine dünyada çek.
38. Allah oğluna gızma saçını sakaİmi yoldursun.
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57.
inşallah.
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59.
60.
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61.
62.
63.
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74.
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Allah yedi gumalar üzerine düAllah derdinden gurtıı'nıa.
Allah çeyizin basıl galsm.
Allah gördüğün gün benim clsun.
Alın yeşilin üstüne düşsün.
Allah köpek ağrılarına duttursun.
Allah seni de benden beter etsin.
Allah gençliğin hayrmı görme.
Allah iki yakanı bir araya getirAllah doktor göyneğini yırtsın.
Allah tilkiler gibi çığır.
Allah yurt yuva nasip etmesin.
Allah evlat yüzü göstermesin.
Allah ölünü ortada gosun.
Allah gazancıyın bereketini görme.
Allah garaltım gaybetsin.
Allah binbir belâ versin.
Açlıktan geberirsin inşallah.
Ağzımda diş goymadm geberirsin
Allah hepinizin suyu bir gaynasm.
Allah pıçaklar altına yat emi.
Allah dullara duvaksız, ergene
var.
Allah güle güle oturtmasın.
A llah beterinden saklasın.
Asbablarmı hayrına veriyim inAllah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah
Allah

bilinmedik dertler versin.
açılan gapıların gapansm.
seni vermez olsun.
fakirlikten geri goymasm.
itler gibi sürün.
gorktuğun yere uğratmasın.
töreme.
yatacak yiyecek yer bu-

Allah birbirinizden bulun.
Aldığın malın hayrmı görme inAllah sidikliğin dursun dem dem

Millî Folklor

75. Allah başından derdini eksik etmeşin.
76. Allah iki gözünü elinden alsm.
77. Allah çenelerin çatılsın.
78. Allah sanma erme.
79. Allah çenen düşsütı.
80. Allah senin ettiğini düşman başına vermesin.
81. .A llah oğlun oynasın gızm gumasm.
82. Allah salını salım gezdirmesin.
83. Allah evine gelin nasip etmesin.
84. Allah yiğit iken yıkıl.
85. Allah sanm sarılı muradın goynunda galsın.
86. Allah canını alsm cebine goysun.
87. Allah seldirmesin.
88. Allah seni yoklukla terbiye etsin.
89. Allah görünmdeik yerden belanı
versin.
90. Allah perişan etsin.
91. Allah mezer mezer geç.
92. Allah şeninde gocan benim gibi
olsunda bil.
93. Allah gün göstermesin.
94. Allah’a havale ediyom.
95. Allah el yurduna goysun.
96. Allah inşaallah eline bakıdır.
97. Allah paran pul avradın dul olsun.
98. Ağ iti ayran deyi govala.
99. Arasatlarda gal emi.
100. Allah canıym derdine düşürmesin.
101. Ağzından çıksın goynuna dağılsın.
102. Allah ağzım dilini alsm.
103. Anayın babayın hayrım görme.
104. Allah elin girilsin.
105. Allah üzerin yüklü memen sütlü
galsm.
106. Allah sizi de yüzüstü bıraksın.
107. Boyun devrilsin.
108. Başma toprak elensin.
109. Bi damla yat bin dama kokun
sinsin.
110. Babanın bekin ye.
111. Boynun altında galsm.
112. Bu dünyada yer yurt bulama.
113. Baba ciğerine sarılsın.
114. Boynun teker altında galsm.
115. Bilinmedik dertlere dutul.
116. Başın dururken ayağına daş değinesin.
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117.

Belanı benden değil şeytanından

bul.
118. Bayrama başma gara gelsin.
119. Birinden emdiğin gan diğerinden
emdiğin irin olsun.
120. Bayrağın dikili galsm.
121. Bağırsakların düğümlensin.
122. Burnundan ganin eksik olmasın.
123. Burnunda fitil fitil gelsin.
124. Burnuna it sıçsın.
125. Boyunu boz ip ölçsün.
126. Birbirinizin suyuna yunun.
127. Belasız günün geçmesin.
128. Babalar ye burnundan gelsin.
129. Beni go canıyın derdine düş.
130. Babalar ye ilaha.
131. Büyük göyneğin yanma küçük
göynek sserme emi.
132. Boynun armut çöpüne, cesedin
sineğe dönsün.
133. Bela düğümüyün ucunu bulama.
134. Ciğerin ağzına gelsin.
135. Ciğerlerin bişsin.
136. Çoluğuyun çocuğuyun hayrını
görme.
137. Canın cehenneme.
138. Canıym derdine düş.
139. Ciğerlerinden yanasıca.
140. Ciğerine gurt düşsün.
141. Ciğerini yaktın Allah’ta seninkini yaksın.
142. Ciğerin delik gazana dönsünn.
143. Çaresiz dertlere dutul.
144. Çenesi çekilesice.
145. Çiçekler gibi solasıca.
146. Çaldığın eline gelmesin.
147. Çoluk çocuğuyun ölüsünü öp.
148. Çenen düşsün.
149. Çürük çörtenden asılasıca.
150. Çemeni tahtaya dökte yala.
151. Çaresiz dertlere dutul.
152. Çektiğin damarlar gurusun.
153. Dizin dizin sürün.
154. Dilin dursun gözün baksın.
155. Dinin imanın gavurun olsun.
156. Dibi görünmedik guyuya düş.
157. Damarın gurusun.
158. Dili damağı tutulasıca.
159. Derman diye yerlere yapış.
160. Derdini bil de derman bulama.
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