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Dağlara Sitem

Kötü adamın var ömrünü yok eder

Gurbet zindan bana hasretlik zincir
Dokunsan zülfüme her yanım incir
Aklıma geldikçe yüreğim sancır

Bilemedim yaylanızın yolunu
Saçım uzun bağlasınlar kolumu
Zalım anan seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu

Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da anam yüreğim dağlar
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da babam yüreğim dağlar
Mustafa der her birimiz bir yerde
Yaban güller açmış bizim yörede
Hani o eski günlerim nerede
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da anam yüreğim dağlar
Oy dağlar dağlar oy dağlar dağlar
Özburun'da babam yüreğim dağlar
Kaynak: Mustafa Avşar

Özburun'un Yeşili (Haccem)
Arap atlar çakılı
Çakal atlar koşulu
Şimdi de buradan geçecek
Özburun'un yeşili Haccem yar yar aman
Ayva sarı nar sarı
Sarıya konar arı
Haccem sana kurban olsun
Özburun'un güzeli Haccem yar yar aman
Minder üstünde minder
Altını üstüne dönder
Kurban olam hakimler yarimi
Yarimi bana gönder Haccem yar yar aman
Kaynak: Ramazan Punar

Özburundan Çevirdiler Yolumu
Özburun'dan çevirdiler yolumu
Beş on polis bağladılar kolumu
Ne bağlarsın polis benim kolumu
Ben bilirim karakolun yolunu
Meşeler gövermiş varsın göversin
Söyleyin huysuza durmasın gelsin
Varmasın kötüye asılsın olsun
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Kaynak: Ramazan Punar

Paşadağı Türküsü
Efe efe derler bu nasıl efe
Aslanım yok muydu sende hiç kafa
Kavgadan kaçanlar uğradı afa
Yat efem yaylalar hep senin olsun
Paşadağına geriverin urganı
Kepenekmiş hapishane yorganı
Paşadağı derler kadersiz yayla
Üç beş tane oldu ölen kurbanı
Bir kurşun atıldı karşıki taştan
Macaklı geliyor Alibaz başta
Öleceğimi gördüm ben bugün düşte
Yat efem yaylalar hep senin olsun
Özburunlular Karabağ'a yığıldı
Kara haber geldi köye duyuldu
Gelin arkadaşlar gene bize oldu
Sonraki kavgada Avkır vuruldu
Akıyor Avkır'ın dizinin kanı
Bakıyor gözleri çıkmadı canı
Kör olsa gözlerim görmesem onu
Yat efem yaylalar hep senin olsun
Kaynak: Şaban Gök

Solmaz Gelin (Ağıt)
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Bizleri ağlatıyor senin sözlerin
Liyeş Kanalı'nda bulunuyor cesedin
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Gelin olup geldin sen de Avrupa'ya
Nasıl kıyıldı o güzelim canına
Genç yaşında doyamadın muradına
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Herkes gibi sen de Avrupa'yı görmek istedin
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Gelip gördün ama muradına eremedin
İntihar mı ettin öldürüldün mü kimse bilmedi
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
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Kaynak: Ramazan Punar

Ağlattın Özburunluları bak yana yana
Hepimizi boyadın acıya gama
Bu acıya dayanır mı ana ile baba
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Kardeşlerin hep yollara baktılar
Cenazeni bekleyip ağıtlar yaktılar
Cümle alemi hep birden ağlattılar
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Aşık Rifat sana çok üzüldü
Gözlerinden kanlı yaşlar süzüldü
Dizleri tutmadı beli büküldü
Solmaz Gelin soldu artık yüzlerin
Kaynak: Rifat Oğuz

Yeşil Özburun
Yeşil Özburun'un suyu ne acı
Beni öldürüyor şu iki bacı
Sorun şu güzele neyimiş suçu
Al kana boyanmış gözünün yaşı
Sabahınan indim pınar başına
Hafifçe el attım kızın döşüne
Sordum güzel sen kimlerin yarisin
Kaldırdı helkeyi vurdu başıma
Kaynak: Ramazan Punar

Zalım Poyraz (Gazi'nin Ağıdı)
Gıcılar da kahpe poyraz gıcılar
Gazi'nin içine çökmüş acılar
Su yolunda suya giden bacılar
Varın Gazi'nin hanıma söyleyin
Özburun dereleri de bir derin dere
Ellemen Gazi'me her yanı bere
Elin ki araba benim ki heybe
Körpe guzularım galıyo evde
Özburun'la şu Afyon'un arası
Bu derenin ardı selvi sırası
Muradını alamadan dünyadan
Onulmaz bu yüreğimin yarası
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