
 

ŞANLIURFA HALK DİLİNDE BEDDUALAR 

 

Ah deyesen kan kusasan 

Allah siye dert vere derman vermeye 

Alti aha gözi baha dört ayaği haviya baha 

Betrey söne 

Betreye şiş çahıla 

Caniya ataş düşe 

Canidan bulasan 

Canidan bizar olasan 

Ciğeri el el tökile 

Ciğeri ağziya gele 

Ciğeri yüreği hestehana slepçesini doldura 

Deli olasan dağlara düşesen 

Deli olasan derman bulamayasan 

Dermansız derde düşesen 

Dert tuta sizi 

Dert çekesen ölmeyesen 

Diş tırnak bulamayasan 

Elifi söne 

Eski derdiye dönesen.evvel derman buldi,şimdi derman bulamayasan 



Epriyesen çüriyesen 

Epriyesen çüriyesen lop lop tökilesen 

Felç olup yerde kalasan 

Gidesen bi zalımın eline düşesen 

Göziyin elifi söne 

Her tikey bi dağda kala 

Hespe tökesen 

Hespe tökesen hespiri yiyesen 

İki gözi avcuma düşe 

Işıği söne 

İnce derde düşesen 

Kan ağlayıp kara bağliyasan 

Kaniya pohiya bölenesen 

Kani pohi bi delikten gele 

Kani pohi bi gele 

Kan kusasan irin akıtasan 

Kan sıçasan kan işiyesen 

Kızken kızdırasan 

Kızken kızdırasan körük çekesen 

Kurt düşe ölüm siye yok ola 

Me'zul olasan divar dibinde kalasan 

Ölmiyesen örnek olasan 



Pohidan gülle oyniyasan 

Sen olasan parça tike olasan 

Sen olasan bi deri bi gemik kalasan 

Sen olasan parça pırtik olasan 

Sesi kesile 

Sesi söne 

Soyi sopi kuriya 

Tike tike olasan 

Lime lime olasan 

Yediği yemek bırnidan gele 

Yidıği hekimler çıhara 

Yiyesen sıçmiyasan 

Al gidesen kara gelesen 

Al kızıl kaniya bölenesen 

Allah belayi vere 

 

Allah'ın tufanına gidesen 

Allah caniyi ala 

Allah seni vura 

Babay gele yeri boş göre 

Balıklara yem olasan 

Başiya bomba düşe gülley avcuma düşe 



Be-mırat gidesen 

Beni vuranı Allah vura 

Beni yidiz Allah ta sizi yiye 

Beyni tökile torbiya gire biye gele 

Bi avuç torpah ver beni kurtar 

Cehennem ataşına yanasan 

Cigeri tahtalarda doğrana 

Çıra kımın sönesen 

Çifte pıçağa rast gelesen 

Dağ kımın durasan duz kımın eriyesen 

Dört gişinin çininde gidesen 

Evi yıhıla 

Evi yıhıla kapi kuş pohınnan sıvana 

Gençlığiya doymiyasan 

Gidişi ola dönışi olmiya 

Gidesen dönmiyesen 

Hasreti karnida kala 

Hz.Ali kılıcına gidesen 

Kapılarda bitmeyesen 

Kapi kılıtlı kala,kör baykuş takayda yuva kura 

Kara haberi gele 

Kara yer yeri ola,cehennem deligi ola 



Kıran süpüre 

Kurda kuşa yem olasan 

Küller başiya 

Külim zibilim başiya 

Meyti kaha 

Mezari ola sen olmiyasan 

Nakış tahtasına gelesiz 

Nakış tahtasına düşesiz 

Ocaği söne 

Ölüm döşüre seni 

Parça tike olasız 

Sebbehe çıkmiyasız 

Sen olasan mezariya tik oturasan 

Sıcak yatasan savıh kahasan 

Son hemamiz ola 

Şitilken devrilesen 

Şitilken gidesin 

Tıfıl gidesen 

Üstize ağliyim 

Yatasan kahmiyasan 

Yetişip yetmiyesen 

yetişip yetmiyesen,gögerip bitmeyesen 



Yer açıkken yere giresen 

Yerre giresen 

Yıldırım başiza düşe 

Yurdi yuvay dağıla 

Zehir helayin yiyesen 

Zıri zeber olasan 

Al duvah görmiyesen 

Ali yeşili üstiye atıla 

Çolıh çocıh hesretinde kalasan 

Dügün evi degil ölü evi ola 

Etegize oğlan sidigi degmiye 

Gün görmiyesen mıraz almiyasan 

Kökiyiz kuriya 

Körocah kalasan 

Menzil mırz almayasan 

Sen olasan agbeht görmiyesen 

Teriden duvağidan gömılesen 

Yidiği ekmek geydıği köynek bikanıda kala 

Beni kıniyan bi avıçta ziyade kınamdan yaha 

Benim kımın olasız 

Bi mememden emdigin süt,birinden emdiğin irin ola 

Hakkım siye heram it kanı ola 



Hakkım siye heram olsun,kat kat katran olsun 

Kıniyan kınamdan yaksın 

Nasıl yağdan kıl çekiler,Allahta beni içizden ele çeke 

Ben, unudup caniyin derdıne düşesen 

Bögınden geri kalasan 

Bögınleri arayasan bulamiyasan 

Canidan bedeniden hayır görmiyesen 

Derbeder olasan 

Ekmek atlı sen yayan olasan 

Ekmek ekmek dılınesen 

Evi başiya yıhıla 

Farşı malamat olasan 

Hanay herap ola 

İflah olmiyasan 

İşi rast getmiye 

İtten aç,ilandan çıplah kalasan 

Karni ekmege doymiya 

Malidan malamat olasan 

Postaliyin altı ola,üstü olmiya 

Rezil rüsva olasan 

Sabır selam görmiyesen 

Ser olasan noldım delısı olasan 



Tahti taci döne 

Yavrım dünyanı keytı kederı senı bırahmiya 

Allah beni sızın elize düşürmiye 

Allah kımsi sızın şerrize düşürmiye 

Allah seni çarpa çalındıra 

Allah belayı avuciya koya 

Anaydan emdıği süt bırnidan gele 

Bini bin izarda sere durasan 

Çırnağa çalınasan 

Can döşegınde su veren olmiya 

Çeney çekile 

Dağ ceylanı olasan 

Deli olasan,dağlara düşesen 

Elim et yahayda kala 

El alem seyriye dura 

Ettıği keder bulasan 

 

Ettıği yoliya gele 

Evladidan çekesen 

Ettıği bet senı çarpa 

Gözi avucuma düşe 

Hekim dede süpürgesinden süprülesiz 



O boyda kalasan 

Ölmiyesen örnek olasan 

Sıfatiya nalet gele 

Tehsinez olasan 

Töremiyesen 

Yurdida baykuşlar öte 


