Ezgi Diyarıdan Türküler

İbaret (Her Sarıya)
Her sarıya altın diye sarıldım
İnceledim kaplamadan ibaret
Alim dedim arkasından yoruldum
Varı yoğu diplomadan ibaret
Şansı yaver gitmiş uzanmış kolu
İnsanı kandırır yordamı yolu
Zannettim sırtında dağarcık dolu
Ordan burdan toplamadan ibaret
Nerde ne bulursa onu kapıyor
İpliğini az çektin mi kopuyor
Seyrettim sahnede oyun yapıyor
Deryami der hoplamadan ibaret
Kaynak: Aşık Deryami Baba

İbrahim (İbrahim Yavuz'a)
Bir lokmanın kırk yıl hatırı vardır
Dost dediğin veli olur İbrahim
Seven her gönülde yatırı vardır
Açar kardeşliğin gülü İbrahim
Sadakat içinde sevip sayılsa
Nefse değil vicdanlara uyulsa
Dost dediğin erdem için koyulsa
Uçar namertlerin külü İbrahim
Sevgin ta baştadır özün sözün de
Sen nadide gülsün gönül gözünde
Kemaline ermiş alim izinde
Doğruluktur aklın yolu İbrahim
Ne bilsin halini tuzu kurular
Çamur ile yıkar ziftte durular
Çiçeğin kıymetin bilen arılar
Taşır kovanına balı İbrahim
Muhabbet eyledik hal hatır sorduk
Güzel bir dostluğa damgayı vurduk
Gönülden gönüle bir köprü kurduk
Geçsin sevgilerin seli İbrahim
Geldik Trabzondan Sivas ilinden
Konuştuk anlaştık sevgi dilinden
Türkü yaylasının şiir yolundan
Bağ bostan eyledik çölü İbrahim
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Sayfa 1

İlhami’yim arz eylerim dostumu
Sererim yoluna gönül postumu
Nazik eller bam teline bastım
Nar çiçeği açar çalı İbrahim
Kaynak: İlhami Arslantaş

İbret Al (Sana Nasihatım)
Sana nasihatım divana gönül
Leyla'dan Mecnun'dan çölden ibret al
Düşersen sevdaya sende yanarsın
Aslı'dan Kerem'den külden ibret al
Deli gönlüm bir sevdaya bulaştı
Yıllar yılı ardın sıra dolaştı
Gemi gibi iskeleye ulaştı
Emeğim boşamı yoldan ibret al
Ozan Ezgini' yim fidandım daldım
Güldürmedi felek gam ile doldum
Daha yeşermeden sarardım soldum
Laleden sümbülden gülden ibret al
Kaynak: Ozan Ezgini

İbret Al (Uyan Türk Milleti)
Uyan Türk milleti gafletten uyan
İlime çalışan kuldan ibret al
Vatanın uğruna fedai olan
Aya doğru giden yoldan ibret al
Üç kişi bir oldu bindi füzeye
Dünya aracıyla çıktı geziye
Kaç mille hız almış bakar yazıya
Semada dolaşan elden ibret al
Yükseldi göklere aya da vardı
Her yanın dolaştı resmini aldı
Ayın haberini aşağı saldı
Dünyaya seslenen dilden ibret al
Marifet sahibi yapan bu işi
Fenler ilerledi ilimdir fişi
Daha inanmıyor bu cahil kişi
Radyoyu söyleten pilden ibret al
Dolaştı katları indiler yere
Dünya bilgisini aldılar ele
Televizyon gördü getirdi dile
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Onu çalıştıran elden ibret al
Mihmani’yim mana vardır sözünden
Türk dünyaya dürbün kaçmaz gözünden
Yürüyelim Atatürk’ün izinden
Arının yaptığı baldan ibret al
Kaynak: Mihmani

İbrik Sıra Su Sıra
İbrik sıra su sıra
Yarim gitmiş mısıra
Olaydım abdi çoban
Düşeydim ardı sıra
İbrik aldım elime
Su damladı koluma
Yarim gelse ben görsem
Gurban olim yoluna

Sayfa 2

Ancak sen bilirsin hey kadir Allah
İbrişimden ala teli var koçun
Koç kuzu kurbandır Hak der atamaz
Sakın inanmayın yemez satamaz
Deryanın yüzünde kırklar tutamaz
Çekilip gitmeğe yolu var koçun
Arif olsam koçun yerini görsem
Mübarek yüzünü yüzüme sürsem
Yaylımı Cennet'tir sulağın görsem
Ab-ı Zemzem suyu gölü var koçun
Akını boyamış türlü donlara
Öyl'olunca dilek geçmez onlara
Teslim tastik olan safi canlara
Yüzünü sürmeğe kali var koçun

Kaynak: Adnan Aydemir

Pir Sultan Abdal'ım düşürme harzı
Beraber kılalım sünneti farzı
Dünyada bulunmaz o koçun tarzı
Daha türlü türlü hali var koçun

İbrişim Örmüyorlar

Kaynak: Pir Sultan Abdal

İbrişim örmüyorlar oy oy
Sevmişim vermiyorlar dayanamam ben
Tanrının zalimleri oy oy
Münasip görmüyorlar sabredem ben

İçerden Yar İçerden

Altın yüzük hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana yazık oy
Kara dut parmak gibi oy oy
Kız yüzün kaymak gibi dayanamam ben
Beni yardan ayıran oy oy
Kurusun yaprak gibi sabredemem ben
Altın yüzük hoş bilezik
Kollar nazik oy oy
Ben yarimden ayrı düştüm
Bana yazık oy
Kaynak: Aziz Şenses

İbrişimden Ala Teli Var
Bir sabah vaktinde yerini görsem
Belirsiz vatanı ili var koçun
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İçerden yar içerden
Kes bağrım yar içerden
Gözüm kapında kaldı
Çıkmıyor yar içerden
Dil meze, gerdan meze
Dil değil dudak meze
Bilmedim gönül verdim
Kadir kıymet bilmeze
Kaynak: Yöre Ekibi

İçeri (Kadir Mevlam Senin)
Kadir mevlam senin hikmetin çoktur
Bir kuş gördüm taş mermerden içeri
Ömrüm tamam olup vadem bitende
Defnederler taze yerden içeri
Şükür olsun ol gani-ül Süphana
İtikadım vardır benim Kurana
Şimdi erişmişiz ahir zamana
Haram girdi helal serden içeri
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Yoktan var eyledi ol gani bizi
Müminler beş vakit kılar namazı
Hak yakında kara eyleme yüzü
İblisi sürdüler nardan içeri
Aşık Ömer bunu yalan söylemez
Nasihat eder de kimse dinlemez
Kendi kusuruynan düşen inlemez
Ecel o ki girdi serden içeri
Kaynak: Aşık Ömer

İçeri Gireyim Destur Olursa
Temennaya geldim erenler size
Temenna edeyim destur olursa
Mürvet kapıların bağlaman bize
İçeri gireyim destur olursa
Pirim deyü divanına geçeyim
Destinizden ab-ı hayat içeyim
İzniniz olursa ağzım açayım
Bir mana söyleyim destur olursa
Talib günahkardır pir meydanında
Zülfikar oynuyor durmaz kınında
Rehberin önünde pir meydanında
Kemerbest olayım destur olursa
Rehbere bağlıdır talibin başı
Durmuyor akıyor didemin yaşı
Arafat dağında koçun savaşı
Erkana düşeyim destur olursa
Pir Sultan Abdal'ım hey güzel Şah'ım
Günahlıyım arşa çıkıyor ahım
Pire kurban olsun bu tatlı canım
Terceman olayım destur olursa
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İçerimde (Sevdana Tutuştum)
Sevdana tutuştum ben bile bile
Ey nar-ı muhabbet yan içerimde
Firak-ı mihnetle derd-i hasretle
Uyuştu bağrımda kan içerimde
Dilber zülfü gibi aklım perişan
Gezerim alemi mest ü sergardan
Yari ağyar ile gördüğüm zaman
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Sayfa 3

Boğazıma gelir can içerimde
Ceyhun elde teber başta bir külah
Gezerim alemi dergah be dergah
Zeminden semaya çıktı suz u ah
Bir külhan-ı aşkı var içerimde
Kaynak: Aşık Ceyhuni

İçim Titret Benim Duyunca Adın
İçim titrer benim duyunca adın
Hiç bir yarde yoktur kız senin tadın
Duymak istemiyom acı feryadın
Bir derdin var bilemedim kız senin
Kız aşkınla alev alev yanıyom
Bir sarışın görsem seni sanıyom
Gündüz hayalimde gece rüyamda
Durup dinlenmeden seni arıyom
Tenin beyaz saçın çiğdem sarısı
Kız seni gösteren budur doğrusu
Sorduğun sualler kabir sorusu
Bİr derdin var bilemedim sevdiğim
Almış çapasını gider bostana
Gurban olam sırtında ki fistana
Beni sen düşürdün aşka mestana
Bir derdin var bilemedim sevdiğim
Kaynak: Kamil Abalıoğlu

İçimde Bir Sıkıntı Var
İçimde bir sıkıntı var
Ömrümü yer bazı bazı
Felek takmış kancasını
Ömrümü yer bazı bazı
Şimdi benim dert zamanım
Tutmaz oldu hiç bir yanım
Emanet şu tatlı canım
Ömrümü yer bazı bazı
Yüzüme gülen dostlarım
Pembe yeşil hülyalarım
Ah bir de nazlı zalım
Ömrümü yer bazı bazı
Ali'm can beri gel beri
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Bu sevdadır gitme geri
İçimdeki bir serseri
Ömrümü yer bazı bazı
Söz: Ali Mahzuni

İçin (Senin İçin Senin İçin)
Senin için senin için
Gül koklamam senin için
Dağlar bile çiçek açtı
Sen gülmedin benim için
Gülün için gülün için
Bülbül zar da gülün için
Gülü bile koklamadım
Bülbül oldum senin için
Belin için belin için
Altın kemer belin için
Temiz toprak gibi seril
Gelsin geçsin yarin için
Kaynak: Hamdi Kaçan

İçinde (Aşk Elinden Nic'edeyim)
Aşk elinden nic'edeyim neyleyim
Medet helak oldum narın içinde
Neme sevineyim neme güleyim
Gonca güller kaldı harın içinde
Meyil etmez oldu bana talihim
Zahir oldu gizli haber batınım
Arşa direk oldu benim tütünüm
Vücudum kül oldu narın içinde
Dertlerim yalkındı bağrım deşildi
Yar ile sürdüğüm demler düş oldu
Eller yaza bahar bana kış oldu
Gönül mekan tuttu karın içinde
Hasan Dede'm dedi bir mekan eylem
Çağlayıp deryaya karışabilem
Yarden ayrılalı büküldü belim
Kaldı gayret ile narın içinde

Sayfa 4

Durup da dinlendim bir han içinde
Çok şükür ki yarin cemalin gördüm
Dünya cevher kendi mercan içinde
Uçurdum dalımdan bir yeşil başlı
Sırma sırma uzun yar siyah saçlı
Neden hüzünlüsün gözlerin yaşlı
Bir sen mi dertlisin cihan içinde
Ben seni tanırım sen de bilirsin
Güzelliğin kamerden mi alırsın
İki kaşın mihrabında gelirsin
Yine de tanırlar bin can içinde
Amanı da deli gönül amanı
Dağlar bırakmıyor sisi dumanı
Devai'yim yolculuğun zamanı
Yol görünür oldu kervan içinde
Kaynak: Aşık Devai

İçinde (Bir Mezarcı Gördüm)
Bir mezarcı gördüm mezar başında
Gider ağır ağır hüzün içinde
Dedim ki yaşı kaç yetmiş yaşında
Gider ağır ağır hüzün içinde
Terkedip dünyadan almış payını
Terkeylemiş daha görmez köyünü
Ölüm komaz ağasını beyini
Gider ağır ağır hüzün içinde
Birkaç kişi gördüm gözleri yaşlı
Her birisi birbirinden telaşlı
Ne taze gelin kor ne kalem kaşlı
Gider ağır ağır hüzün içinde
Biri gelip çatar geçmeden çağlar
Dayanmaz ölüme en yüce dağlar
Baksana bir çocuk doğmadan ağlar
Gider ağır ağır hüzün içinde

Kaynak: Hasan Dede

Ya Dumani işte böyledir ölüm
Senin de ahrete dönmüştür ölüm
Seninle başbaşa kalır ecelin
Gider ağır ağır hüzün içinde

İçinde (Ben Bir Yetim İdim)

Kaynak: Aşık Dumani

Ben bir yetim idim bir şehre vardım
www.ezgidiyari.com
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İçinde (Dört Mevsim Çevirmiş)
Dört mevsim çevirmiş dört yanımızı
Kış zerre zerredir karlar içinde
Yaprak yaprak güler ağaçlarda yaz
Bahar çiçek çiçek kırlar içinde
Kemiklerin gücü ancak etince
Ağaçlar kuruyor vade bitince
Gez dolaş, sus bağır hürriyetince
Bir yerin olmalı yerler içinde
Al çiçekler çıkıyorken yarına
Al taneler bir kabukla koruna
Zarları da konmuş aralarına
Bu gizli el kimin narlar içinde
Kaynağı bitince kuruyor dere
Gidenler dönmüyor böyledir töre
Bir dünya gizlidir kendine göre
Alından damlayan terler içinde
Gözümüz de şu dünyanın neyinde
Seneler saplanıp kalmış beyinde
Hayat ilçesinin kader köyünde
Sıkışıp kalmışız surlar içinde
Kaynak: Halil Soyuer

İçinde (Efendim Lütfeyle)
Efendim lütfeyle hakkı seversen
Gel ağlatma beni eller içinde
Senin salınışın öldürür beni
Selviye benzettim dallar içinde
Ben seni seveli bir dem gülmedim
Derdim pek yeğindir ilaç bulmadım
Çok gülistan gezdim asla bilmedim
Senin gibi gonca güller içinde
Efendim hışımla yüzüme bakar
Ayrılık ateşi bağrımı yakar
Gözüm yaşı durmaz çağlayıp akar
Kalmışım sultanım seller içinde
Katibi der imiş ah u zar m'ola
Yar da benim gibi intizar m'ola
Acep sevdiğimden güzel var m'ola
Şu fani dünyada kullar içinde

Sayfa 5
Kaynak: Aşık Katibi

İçinde (Gavvas Bahrına Girdim)
Gavvas bahrına girdim vücudun şehri gezdim
Dürrü sedefte gördüm cevheri kan içinde
Arş ve kürsü yürüdüm levh-ü kalemi gördüm
Vücudun şehrini gezdim dedim bu can içinde
Eri gördüm erleştim istediğimi sordum
Barçası sende dedi kaldım hayran içinde
Miskin Hacı Ahmet cam hem cevherdir hem kane
Hepsi O’nun mekanı O la mekan içinde
Kaynak: Ahmet Yesevi

İçinde (La Mekan Elinden)
La mekan elinden bir nişan iken
Meni zuhur etti ol kan içinde
Üç yüz altmış altı şehirden gelip
Özüm katre oldu umman içinde
Bir zaman ummanda cansız yatırdı
Cana ceset verip vücut yetirdi
Gıda verip kalp içinde oturttu
Rızkımı yarattı ol kan içinde
Tekmil vücudumla saldı cihana
Tasvir verip iki babdan ayana
Gözümde nur oldu baktım cihanda
Nice bencileyin bu han içinde
Bir zaman anadan şir emdim kamdım
Tez vakitte dahi ondan usandım
Diş bitirdim ab u nana dayandım
Vücudum besledim cihan içinde
On beşe girince kemali buldum
Nefse uyup isyan bahrine daldım
Bir zaman uğraştım otuza geldim
Her dem gezer idim güman içinde
Çok ilim okudum aklım yetmedi
Çok amel kazandım fayda etmedi
Çok cehd ettim kimse elim tutmadı
Hor zelil gezdim ben devran içinde
İlm-i ledün dersin kamilden aldım
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Okudum fehmettim sırrını bildim
Hakikat şehrini arzedip geldim
Bir kamile yettim irfan içinde
İptida nefsimden okuttu beni
Lütfundan diriltti bu ölmüş teni
Merhamet eyledi ol gönlü gani
Özüm kande idi umman içinde
Noksani'yem cismimdeki can olan
Gönlümün eline hem sultan olan
Okutup dinleyen hemi söyleyen
Daim gelir gider her can içinde
Kaynak: Hüseyin İmir Afe

İçindir (Mor Menevşe)
Mor menevşe lale sümbül bağlarda
Açılıp goncalar bitmek içindir
Bülbül figan eyler gülün üstünde
Arzu maksadına yetmek içindir
Okudum pirimden aldım ihsanı
Bana beyan etti ol has mekanı
Yedi kafes derinine ummanı
Nuş edip badeyi tatmak içindir
Pervani'yim giydim siyahı akı
Açıldı kapılar gördüm dergahı
Hazineden aldım malı metahı
Götürüp sarrafa satmak içindir
Kaynak: Aşık Pervani

İçme Beyim
Kar yağar saçaklara
Haydi dökülür alçaklara
Analar kız besliyor
Haydi sığmıyor kucaklara
İçme beyim içme sarhoş olursun
Saat beşten sonra benim olursun
Martinim atılmıyor
Haydi pahalı satılmıyor
Şu uzun gecelerde
Haydi yalnız yatılmıyor
İçme beyim içme sarhoş olursun
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Saat beşten sonra benim olursun
Tüfeğim dolu saçma
Kaçma güzelim benden kaçma
On yerimde yare var
Aman bir yarede sen açma
İçme beyim içme sarhoş olursun
Saat beşten sonra benim olursun
Tabancam dolu barut
Aman sevdanı benden arıt
Ben adam sarrafıyım
Var git kendini avut
İçme beyim içme sarhoş olursun
Saat beşten sonra benim olursun
Kaynak: Mustafa Kazanova

İçme Rakıyı Zarar
İçme rakıyı zarar (fidan boylum)
Kız zülfünü tarar
Sevdiğini görünce (ela gözlüm)
Gözyaşı döker ağlar
(Bağlantı)
Ölüyorum anneciğim ben
Sevdiğime varacağım ben
Rakı dolu şişesi (fidan boylum)
Ateşime düşesi
Yine karşıma geldi (ela gözlüm)
Ciğerimin köşesi
Bağlantı
Ördek suya yayılır (fidan boylum)
Birer birer sayılır
Sevdiğini görünce (ela gözlüm)
Yere düşer bayılır
Bağlantı
Kaynak: Nazmi İlyas

İçtim Erenler Demini
İçtim erenler demini
Ruhum uyandı uyandı
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Sayfa 7

Gördüm kırkların Cemini
Nura boyandı boyandı

Kanaat ile yoğrulan
Talana tevessül etmez

Evvel sofu eşler geldi
Dostur deyu gülbenk aldı
Mürşüt anda himmet kıldı
Çırak uyandı uyandı

Sevgisi içten gönülden
İlhamını alır gülden
Yarini kıskanır yelden
Falana tenezzül etmez

Sürüldü semah havası
Biçildi birlik libası
Yayıldı kudret lokması
Erkan dolandı dolandı

Kendi gücüyle doldurur
Düşeni yerden kaldırır
Mertçe düşmana saldırır
Yılana tenezzül etmez

Budur erenlerin yolu
Açıldı marifet gülü
Coş etti hakikat seli
Aktı bulandı bulandı

Boş durmaz hep kaynar durur
Aşk ile aşın yoğurur
Nasibini bulur korur
Gelene tenezzül etmez

Daimi dilimde virdim
Hakkın didarını gördüm
Hakikat şehrine girdim
Bennik talandı talandı

Dengedir cihana çağa
Tohum eker çöle dağa
Sular yürüdü yaprağa
Solana tenezzül etmez

Kaynak: Aşık Daimi

Her şeye sıfırdan başlar
Önce hayal edip düşler
Üçü çalışır da beşler
Olana tenezzül etmez

İçtim İçtim Gönlümü Verdim
İçtim içtim gönlümü verdim ben sana
Serhoş oldum şu alime baksana
(Bağlantı)
Çok severim ayrılamam vurgunum
Kollarında uyut beni yorgunum
Yar ben senin gözlerine vurgunum
İçtim içtim razı oldum ölüme
Şimdi girdin yar sen benim gönlüme
Bağlantı
Asma altı meyhane de içmişim
Çok içmişim ben kendimden geçmişim
Bağlantı
Kaynak: Recep Şarkıcı

İdeal Portre
Kutsal emirle doğrulan
Yalana tenezzül etmez
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Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İflah Olmam Ben (Kara Gözlüm)
İflah olmam ben bu dertten ölürüm
Derdime bir çare bul kara gözlüm
Korkarım ki gurbet elde kalırım
Bana görünmüyor yol kara gözlüm
Ayrılık belası geçti başımdan
Uzak düştüm sevgilimden eşimden
Günde kaç çift mendil dolar yaşımdan
N’olur bu yaşımı sil kara gözlüm
İnliyor derdinle bu gönül sazı
Ayrı yerde ettik baharı yazı
İnanma gel bana bu düşman sözü
Bize hasettirler bil kara gözlüm
Gönül bahçesinden güller dermişsin
Yarim beni düşmanlara vermişsin
Duydum yine ele gönül vermişsin
Ya niçin söylersin gül kara gözlüm
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Gurbet ellerinde gönül yar ister
Usandı bu yerde başka yer ister
Kem gözlerden ırak bir diyar ister
Bizleri görmesin il kara gözlüm
Dilde aşık diye söylenir adım
Sana kavuşmaktı bütün muradım
Hasretin güç imiş şimdi anladım
İşte böyle böyle hal kara gözlüm
Ömrümün belirsiz gece gündüzü
Canıma kar etti ellerin sözü
Düşmanlar bakıyor ayıra bizi
Gel uyma onlara gel kara gözlüm
Gelen yoktur seni kimden sorayım
Bilen yoktur sağlığını alayım
Çok isterim bir yol yüzün göreyim
Aramızda dağ var bal kara gözlüm
Sümmani kaç yıldır yüzüm gülmedi
Senden bana doğru haber gelmedi
Korkma henüz gonca gülüm solmadı
Nasıl derse desin el kara gözlüm
Kaynak: Nusret Toruni

İğdeler Göverdi Mi
İğdeler göverdi mi
Dalları bel verdi mi
Beklettim gönül kuşu
Sözverdi de geldi mi
Tin tin gelir pınar başına
Kız bakma emmim oğluna
İğdenin dallarına
Kurbanım hallarına
Yatsam da hiç kalkmasam
Yarimin kollarına

Sayfa 8

Tin tin gelir pınar başına
Kız bakma emmim oğluna
Kaynak: Kazım Birlik

İğdeli Yar (Giderim Yolum Uzun)
Giderim yolum uzun
Yare kalmadı sözüm
Yoluna ağlamaktan
Kan doldu iki gözüm
Dağlar iğdeli yarimde
Sana yandım vay vay
Gönlüm sevdalı yarimde
Ben aldandım oy
Sılanın bacaları
Gündüzü geceleri
Yaktı şu yüreğimi
Yarimin acıları
Dağlar iğdeli yarimde
Sana yandım vay vay
Gönlüm sevdalı yarimde
Sana yandım oy oy
Gel yarim etme yarim
Etme eyleme yarim
Derdinden küle döndüm
Gönlümü dağlama yarim
Kaynak: Erol Çoke

İğdenin Dalı Gevrecik Olur
İğdenin dalı gevrecik olur
Kırılıverir (ay anam) kırılıverir
Ellerin oğlu pek kurnaz olur
Sarılıverir (ay anam) sarılıverir

Tin tin gelir pınar başına
Kız bakma emmim oğluna

İğdenin dalı gevrecik olur
Eymeye gelmez (ay anam) eymeye gelmez
Ellerin kızı pek kibar olur
Değmeye gelmez (ay anam) değmeye gelmez

İğdenin gölgesinde
Yudumluyor kahveyi
Mah'leyi del' ediyor
Zapt edin şu güzeli

İğdenin dalı kurusun da a gülüm
Yakmayalım mı (ay anam) yakmayalım mı
Komşunun kızı pek güzel olmuş
Bakmayalım mı (ay anam) bakmayalım mı
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Kaynak: Selim Önder

İğdenin Dalı Sapsarı Çiçek
İğdenin dali iğdenin dali
Sapsarı çiçek (aman a yarim) sapsarı çiçek
Kalem (de) kaşlı sırma saçlı
Herkesten göğçek (aman a yarim)
(Bağlantı)
İğde dali dali yaşayalım bali yaşayamadım
Sevilerim pek koyakmış boşıyamadım
İğdenin dali iğdenin dali
Yerde değil mi (aman a yarim) yerde değil mi
Senin de gönlüm bende değil mi
Bende değil mi (aman a yarim)
Bağlantı
Kaynak: Hilal Alver

İğdenin Dalında Bülbüller Öter
İğdenin dalında bülbüller öter
Vurmuşlar Muzaffer'i de hasta yatar
O nazlı bacılar da saçların yolar
Yiğitler yiğidisin de gel ağam Muzaffer (oy oy)
Selim Memet vurdu Zağa'ya kaçtı
Türkmenler duymadan da arayı açtı
O nazlı bacılar da saçların yoldu
Yiğitler yiğidisin de gel ağam Muzaffer (oy oy)
Muzaffer yiğitti kimse inkar edemez
Vurmuşlar Muzaffer'i de dili söylemez
On iki gardaştan biri hayfını alır
Yiğitler yiğidisin de gel ağam Muzaffer (oy oy)

Sayfa 9

Sağ yanım ağrırsa sol yana dönder
Yedi yıllık hasreti de yanıma gönder
Sen söyledin ben beğendim de hanım hanım anşayı
Amanın da mor menevşeyi
Kaynak: İsmail Koş

İğdenin Dalları Yerdedir Yerde
İğdenin dalları yerdedir yerde
Giz siyah kekilin yüzüne perde
Iras gelir isek bir tenhe yerde
Söz almadan salar mıyım ben seni
(Bağlantı)
Sunam al beni aman sar beni
Sevdim bir hoşum içtim serhoşum
Deve yüksek atamadım urganı
Üşüdükçe çek başına yorganı
Yedi yıldır derde derman aradım
Acep sende m'ola derdim dermanı
Bağlantı
Kaynak: Muharrem Coşkun

İğdenin İğnesi Yok
İğdenin iğdesi yok
Dibinin gölgesi yok
Üç beş tane yar sevdim
Birinin faydası yok
Alma attım nar diye
Çarşılarda var diye
Ben askerden geliyom
Ayşe'm evde var diye

Kaynak: Cevdet Günebakan

İğdenin Daline De Bastım
İğdenin daline de bastım da dal kırılıverdi
İğdeyi devşiren eller de yoruluverdi
Yedi yıllık hasrete de gavuşuverdi

Ekin ektim olacak
Bu dert beni alacak
Fidan boylu Ayşe'cik
Ellere mi kalacak
Kaynak: Selim Önder

Sen söyledin ben beğendim de hanım hanım anşayı
Amanın da mor menevşeyi

İğne Attım Tarlaya

Altına serdim de bir gaba minder

İğne attım tarlaya (Le le zalım zalım)
Pırıl pırıl parlaya (Vıy vıy zalım zalım)

www.ezgidiyari.com

19.04.2018 23:22:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Sayfa 10

Kız oğlanın yanında (Le le zalım zalım)
Ah dedikçe terliye (Vıy vıy zalım zalım)

Hakikatli yar ise
Sevdiğine varmalı

Karanfili budama (Le le zalım zalım)
Sefa geldin odama (Vıy vıy zalım zalım)
Hakikatli yar isen (Le le zalım zalım)
Sen git söyle babana (Vıy vıy zalım zalım)

Bağlantı

Kaynak: Halil Beydili

İğneleri Düğmeleri
İğneleri düğmeleri
Gönül sevmez değmeleri
Gelinimin sürmeleri
Haydan olur huydan olur
Hep güzeller soydan olur
Hay nereye huy nereye
Bahar geldi gül dereye
Bahar geldi gül dereye
Haydan olur huydan olur
Hep güzeller soydan olur

Kaynak: Hisarlı Ahmet

İğnem Düştü Yerlere
İğnem düştü yerlere
Karıştı gazellere
Gözüm çapkın alışmış
Bakarım güzellere
Aman yelelom yelelom yelelaylom
Haydi yelelom yelelom yelelaylom
İğnem düştü yakamdan
Gel arkamdan arkamdan
Sen arkamdan gelmezsen
Ben korkmam kaymakamdan
Aman yelelom yelelom yelelaylom
Haydi yelelom yelelom yelelaylom

İğnesi var ipliği var
Gelin kızın gençliği var
Kınalı da kekliği var

Yakamda iğne misin
Göğsümde düğme misin
Aşkından harab oldum
Halimden bilme misin

Haydan olur huydan olur
Hep güzeller soydan olur

Aman yelelom yelelom yelelaylom
Haydi yelelom yelelom yelelaylom

Kaynak: Şerif Günay

Kaynak: Hamit Çine

İğnem Düştü Yerlere

İhtiyacı Var

İğnem düştü yerlere
Karıştı gazellere
Tabiatım kurusun
Bakarım güzellere

Ben böyle yaşadım ben böyle gördüm
Bir canın bir cana ihtiyacı var
Cahilin kamile derdin tabibe
Tabibin dermana ihtiyacı var

(Bağlantı)
Hop şimdallı şimdallı
Yar kapısı mandallı
Mandalını kırmalı
İçeriye girmeli
Yar olduğun bilmeli

Ayağın bedene bedenin başa
Kulağın duymaya gözün bakışa
Ciğerin nefese kalbin atışa
Damarların kana ihtiyacı var

Güvem dalı eğmeli
Güvemini yemeli
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Sıradan bir kulum değilim yüce
İnsana insanlık değer sadece
Gönülün sevgiye güçsüzün güce
Zalimin vicdana ihtiyacı var
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Bereket sofrası açınca dua
Güzellik yayılır ovaya dağa
Arının çiçeğe bağbanın boğa
Bağında zamana ihtiyacı var
Gündüzün güneşe gecenin aya
Yavrunun anaya kuşun yuvaya
Ağacın toprağa toprağın suya
İnsanın insana ihtiyacı var
Maksut'un derbeni yoktan var eden
Hakkın birliğine inanmışım ben
Var edende sensin yok edende sen
Kainatın sana ihtiyacı var
Kaynak: Maksut Koca

İhtiyar Mı Belledin

Sayfa 11

Yetmiş yaşlı çocuğum ben
İhtiyar oldum ihtiyar oldum
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

İhtiyatlar Silah Çatmış
İhtiyatlar silah çatmış ah yolun üstüne
Hey aman aman
Nazlı da yarim gelivermiş
Sol dizin üstüne adaş aman amman
Gözüm yaşı durmaz akar gül yüzün üstüne
Hey aman aman
O da benim nazlı da yarim
Ne oldu sana adaş aman aman
Şimden sonra haram olsun şu yerler bana
Hey aman aman

Allı gelin pullu gelin ak gelin
Ellerine al kınalar yak gelin
Bir nazarda ihtiyar mı belledin
Bineyim de binidime bak gelin

Çıkayım gideyim de be kuzum bir uçtan bir uca
Hey aman aman
Göstereyim sana da be kuzum
Ayrılık nice adaş aman aman
Kurbanlar keseyim be kuzum gördüğüm gece
Hey aman aman

Gelin senin gönlünü yetiremezsem
Yönünü yönüme getiremezsem
Bir solukta işin bitirem'ezsem
Sen de benim hatırımı yık gelin

Kaynak: Osman Pehlivan

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

İhtiyar Oldum
Daha anamdan doğmadan
Neden ben ihtiyar oldum
Yedi yaşıma değmeden
İhtiyar oldum ihtiyar oldum
Ey doktor bana acıma
Elin vurma ilacıma
Ak düştü siyah saçıma
İhtiyar oldum ihtiyar oldum
Adımı dillere yaydın
Söz verdin de geri caydın
Ey sevgili gözün aydın
İhtiyar oldum ihtiyar oldum
Mahzuni Şerif bilmeden
Yorulur bu yola giden
www.ezgidiyari.com

İki Ali Vardır
İki Ali vardır, sizinki Arap
Gönüllerde düştür, bizim Alimiz
Sizin Ali, devri eyledi harap
Mazluma yoldaştır, bizim Alimiz
Sizin Ali, kana kine doymadı
Bizim Ali, hiç bir cana kıymadı
Sizin Ali, Hakkı insan saymadı
Temsili Zerdüşttür, bizim Alimiz
Sizin Ali, düşman müziğe meye
Bizim Ali, saki olur dünyaya
Sizin Ali, yönün döndü kayaya
Kıblesi güneştir, bizim Alimiz
Sizin Ali, taptı ganimetlere
Bizim Ali, ortak oldu dertlere
Sizin Ali, ruhun verdi kurtlara
Emekçi'ye baştır, bizim Alimiz
Söz: Ozan Emekçi
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İki Aslan Bir Kayada Yaşlanır
İki aslan bir kayada yaşlanır
Yağmur yağar top zülüfler ıslanır
Böyle gitmez deli gönül uslanır
Ben bilirim hep kendimde kabahat
Görmeyince gönül etmez ırahat
İki aslan bir kayadan su içer
İçer içer dertsizlere dert açar
Buna derler yangın sevda tez geçer
Ben bilirim hep kendimde kabahat
Görmeyince gönül etmez ırahat
Kaynak: Rahim Elbir

İki Bacı Çıkmış Takkadan Bakar
İki bacı çıkmış takkadan bakar
Gören aşıkların bağrını yakar
Gerdan kat kat olmuş çok canlar yakar
Şah budağın bağında bülbüller öter
O yarin hasreti bağrımda tüter
Evimizin önünden gelir geçersin
Çekme hançerini kanım saçarsın
Ya beni alır ya vaz geçersin
Şah budağın bağında bülbüller öter
O yarin hasreti bağrımda tüter
Kaynak: Mustafa Aloğlu

İki Bacı Durmuş Bacadan Bakar

Sayfa 12

Bir çift köynek geymiş biri narıncı le le le le
Gören aşıkları eder zarıncı
Koynunda beslemiş ayva turuncu le le le le
Şahbudak'ın bağında vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni
Kaynak: Mahmut Güzelgöz

İki Bin Yılına Doğru
İkibin yılına doğru
Dur bakalım ne olacak
Müneccim değilim ama
Sanırım bir er gelecek
Dün gece bir rüya gördüm
Yüzümü pirime sürdüm
Bilmiyorum neler sordum
Yokluk arkada kalacak
Koyun kuzu yavrusuna
Meleyip süt verdiğinde
Ağustos'ta kızılırmak
Dönüp dönüp gümleyecek
Zelzele olacak Şam'da
Rüyam böyle dedi bana
Ben de inanmazdım ama
Tuz gölüne buz gelecek
Erciyes'ten Kayseri'ye
Dört kanatlı bir kuş konar
Kanadında bebek taşır
Bilmem kimler inanacak

İki bacı durmuş bacadan bakar le le le le
Gören aşıkların bağrını yakar
Gamzen cellad olmuş çok canlar yakar le le le le

Gökten mavi kar yağarken
Kırmızı güneş doğarken
Böyle rüya'dan uyanıp
Dost Mahzuni saz çalacak

Şahbudak'ın bağında vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Evimin önünden gelir geçersin le le le le
Çekme hançerini kanım saçarsın
Ne beni alır ne vazgeçersin le le le le
Şahbudak'ın bağında vurdular beni
Yarin çevresine sardılar beni
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İki Bülbül Bir Derede Ötüşür
İki bülbül bir derede ötüşür
Ötme bülbül derdim bana yetişir
Ateş düşmüş ciğerlerim tutuşur
İmane gel sevdiceğim imane
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Sayfa 13

Mail oldum kaşı gözü kemane

Herkes sevdiğine kemlik sunar mı

İki bülbül geldi kondu çimene
Kendim sevdim kendim oldum divane
Ben ölürsem gurbet elde kime ne

İşit bülbül ben o yardan ayrıldım
El oldum ben yana yana kül oldum

İmane gel sevdiceğim imane
Mail oldum kaşı gözü kemane
Kaynak: Emine Tanaydın

İki Bülbül Derelerde Ün Eder
İki bülbül derelerde ün eder
Değirmende döne döne gadınım da un eder
O yar bana gel gel deye el eder
(Bağlantı)
Gonma da bülbül gonma eğri de büğrü de dallere
Sen deli m'oldun gönül verdin güzelim de ellere
Bizim dağın menevşesi top biter
Ortasında yedi türlü gadınım da ot biter
Benim derdim elalemden besbeter

Nice olur dağlar başı dumansız
Canıma merhamet et (dinsiz) imansız
Yarim buralardan gider selamsız
İşit bülbül ben o yardan ayrıldım
El oldum ben yana yana kül oldum
Atımı bağladım nar ağacına
Perçem dolaştı gül ağacına
Duyarlar asarlar dar ağacına
İşit bülbül ben o yardan ayrıldım
El oldum ben yana yana kül oldum
Bir top fesleğen aldım yalağa
Yel estikce dokunur yanağa
Pembe hanım küsmüş gitmiş konağa
İşit bülbül ben o yardan ayrıldım
El oldum ben yana yana kül oldum

Bağlantı
Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Hisarlı Ahmet

İki Bülbül Geldi Kondu Çimene
İki bülbül geldi kondu çimene
Kendim içtim kendim oldum divane
Ben ölürsem gurbet elde kime ne
Gidiyom ey nazlım ağlattın beni
Arar isen yar yanında bul beni
İki bülbül gül dalında ötüyor
Ötme bülbül derdim bana yetiyor
Eylen güzel işte Salim gidiyor

İki Bülbül Konmuş Dağlar Başına 1
İki bülbül konmuş dağlar başına
Sal allah'ım sal sılama varayım
Şahin yuva yapar kendi başına
Sal Allah'ım sal sılama varayım
Bizim evlerimiz dağdan ötedir
Yad ellerde ölmek kula cefadır
Gavim gardaş bize ana atadır
Sal Allah'ım sal sılama varayım

Gidiyom ey nazlım ağlattın beni
Arar isen yar yanında bul beni

Pir Sultan Abdal'ım baki değildir
Tuz ekmek her aşık hakkı değildir
Bu dünyada kimse baki değildir
Sal Allah'ım sal sılama varayım

Kaynak: Genç Osman

Kaynak: Hüseyin Karatürk

İki Bülbül Hiç Bir Dala Konar Mı

İki Büyük Nimetim Var

İki bülbül hiç bir dala konar mı
Bülbül'ün konduğu gallar solar mı

İki büyük nimetim var
Biri anam biri yarim
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İkisine de hürmetim var
Biri anam biri yarim

Sayfa 14

Osman'ı vuranda iman olur mu
Bağlantı

Ana deyip de geçilmez
O yar anadan seçilmez
İkisine de kıymet biçilmez
Biri anam biri yarim
Birisi var etti beni
Birisi yar etti beni
İkisinin de birdir yari
Biri anam biri yarim
Kaynak: Neşet Ertaş

İki Ceylan Götürdüler Bahçeye
İki ceylan götürdüler bahçeye
Girdim o bahçenin gülleri bir hoş
Yağar yağmur serin serin bad eser
Irganan selvinin dallan bir hoş
Yar oturmuş kurulur naz postuna
Hiç bakmıyor yarenine dostuna
Yaz gelince çayır çimen üstüne
Yar bade doldurur elleri bir hoş

Yıkılır mı hastahane binası
Sağalır mı Genç Osman'ın yarası
Sende kama bende sevda yarası
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Özbek

İki Dağın Arasında Kalmışam
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam ey
Ne gün görmüş ne de murad almışam
(Bağlantı)
Ana beni bir kötüye verdiler ey
Verdiler de günahıma girdiler ey
Bir tas ağu olsa ezer içerem
İçerem de bu canımdan geçerem ey
Ben yarimi nerede olsa seçerem
Bağlantı

Çıkmış yücesine avını avlar
İnmiş enginine ceylan kovalar
Değmen şu ceylana beyler ağalar
Şirin şirin söyler dilleri bir hoş
Karac'oğlan der ki aşığım saza
Dayanılmaz sunam sendeki naza
Elinde kadehi dudakta meze
Gerdana dökülen telleri bir hoş
Kaynak: Karacaoğlan

İki Dağın Arasında Kalmışam
İki dağın arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konmuşam
Ne gün görüp ne de miraz almışam
(Bağlantı)
Ana beni bu zalımlar vurdular
Vurdular da al kanlara koydular
Mezar arasında harman olur mu
Kama yarasına derman olur mu
www.ezgidiyari.com

Kaynak: Seyfettin Sığmaz

İki Derviş Gelir Posdu Posdundan
İki de derviş gelir (de)
Posdu posdundan (da)
Mevlam ayırmasın (da)
Dostu (da) dostundan
(Amanda hele dostundan)
Bilmem de edasından
Bilmem kasdından
(Bağlantı)
Kalk gidelim ördek gözlüm dağlara gel
Gelin aman gelin gelin dağlara gelin
Akşama değil aman yatsıya gelin
İki de derviş gelir de aklı karalı
Birini bilirim biri de bilmem nereli
Aman nereli hele nereli
O yar da bencileyin dertli belalı
Bağlantı
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Sayfa 15

İki Durnam Gelir Aşeden
Kaynak: Emin Abacı

İki Dilber Söyleşirler
İki dilber söyleşirler (Aman)
Gel gidelim daylere
Gitme dilber gitme derim (Aman aman)
Biz düşeriz dillere
Ölürüm gayret yolunda (Aman)
Seni vermem ellere
Ah bre hain çok yosmasın (Aman aman)
Yaktın viran eyledin
Kaynak: Kemal Altınkaya

İki Döne Bir Kuş İdi
İki döne bir kuş idi
Bahçeye konmuş idi
Elim attım tutmaya
Yar orda durmuş idi
İki döne can iki döne
Dönerim döne döne
İki döne can iki döne
Dönerim döne döne
Tandır yahtım terledim
Çıhtım seyran eyledim
Dediler yarin gelir
Koçu kurban eyledim
İki döne can iki döne
Dönerim döne döne
İki döne can iki döne
Dönerim döne döne
Tahtadan elek olmaz
Sen boyda melek olmaz
Baldız evin yıhılsın
Kapıda henek olmaz
İki döne can iki döne
Dönerim döne döne
İki döne can iki döne
Dönerim döne döne
Kaynak: Miyar Elyakut
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İki durnam gelir aşeden
(Aman) Aklı kareli (aman)
Birini sildim birini sordum aslı nereli
Ya o da bencileyin (ah a canım)
Yar sinesi yareli
Yanarım ki gurbet ellerde gezer o dal boylum
Hem gurbetten hem gasavetten sarardım soldum
İki turnam gelir aşeden
(Aman) Kolları yorulmuş (aman)
Şahin ile güreşirken kanadı kırılmış
Ya o da bencileyin (ah a canım)
Yardan ayrılmış
Yanarım ki gurbet ellerde gezer o dal boylum
Hem gurbetten hem gasavetten sarardım soldum
İnme turnam inme
(Bre şahin aman) orada kış olur
Senin bastığın yerler hep donar taş olur
Sana turnam sana (bre şahin aman)
Kimler eş olur
Yanarım ki gurbet ellerde gezer o dal boylum
Hem gurbetten hem gasavetten sarardım soldum
Kaynak: Zeliha Bilge

İki Durnam Vardır Aklı Kareli
İki durnam vardır (ah) aklı kareli
Avcı vurdu kanatları yareli
O da benim gibi (de) bahtı kareli
Doğru bir gatere anam gidin durnalar
Benden yare selam edin durnalar
Karadır kaşların (da) durma karşımda
Bir ufacık sevdalar geldi başıma
Dert yastığı ettin küçük yaşımda
Doğru bir gatere anam gidin durnalar
Benden yare selam edin durnalar
Kaynak: Mustafa Özaşık

İki Elim Yakasında Olacak
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Sayfa 16

Mazlumuna gülmeyen adaletin
Ortalıkta kör gezen delaletin
Topluma yapılan her ihanetin
İki elim yakasında olacak

Aslın neslin bilmem sen kimin kızı
Beni deli ediyor nazı güzelin

Cop gösterip susturup sindirenin
Halkı dövüp koyuna döndürenin
Zengin için yasayı sündürenin
İki elim yakasında olacak

İki Gözüm İki Çeşme

Hem içteki hem dıştaki düşmanın
Cevabı var had safhayı aşmanın
Hakkımızla yağ bağlayan şişmanın
İki elim yakasında olacak
İnsanına kan kusturan zilletin
Yüreğine dert düşüren illetin
Vatanıma kafa tutan milletin
İki elim yakasında olacak
İlhami de kararından dönerse
Halkın atıp nefsi ağır binerse
Kıyaklara tamah edip sinerse
İki elim yakasında olacak

Kaynak: Halit Toklucuoğlu

Esme rüzgar deli deli
Aklım başımda değil
Bu gidişle benim sonum
Galiba belli değil
İki gözüm iki çeşme
Yanaklarım ıslanır
Bu gidişle deli gönlüm
Dert çekerek uslanır
Ayrılığın yeli esti
Düştüm dağlar ardına
Gençlik elden uçtu gitti
Döndüm gazel yurduna

Kaynak: İlhami Arslantaş

Ben gurbetin kucağında
Düşe kalka yoruldum
Bir zalimin ocağında
Can evimden vuruldum

İki Gider Dört Ardıma Bakarım

Kaynak: Özer Şenay

İki gider dört ardıma bakarım
Ateş atıp gül sinemi yakarım
Beni görüp kaşın gözün yıkarsın
Ötmüyor bozuktur sazı güzelin

İki İki Dört Eder

Çok kırıktır ötmez sazımın teli
Gözüme görünür nazlımın eli
Kovan derler şimdi arının yeri
Peteğinden aldır yüzü güzelin
Karşıdan gelirken ediyor nazı
Tor Balaban gibi bakıyor güzü
Gonca güller gibi kızarmış yüzü
Şekerden datlıdır sözü güzelin
Ördek uçar ıssız kalır gölleri
Hak yaratmış sarmak için belleri
Duzak kurdum bilemiyom yolları
Gözüme gidiyor tozu güzelin
Toklucuoğlum der de getirem yazı
Bülbülden mi aldın yar kara gözü
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Dumanlı derelere
Seni vermem ellere
Sana dargın değilim
Dargınım senelere
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni del'eder
Duman dağa iz eder
Derelere az eder
Sevdalı sevdasına
Cilve eder naz eder
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni del'eder
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Duman dağın üstüne
Gittikçe azlaniyi
Babası benden yana
Anası nazlaniyi
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni del'eder
Duman dağın üstüne
Bulutlan yarışıyi
Sevdim seni güzelim
Eller ne karışıyi
Yeter güzelim yeter
İki iki dört eder
Bırak yakamı bırak
Anan beni del'eder

Sayfa 17

(Aman aman sar benim)
İki keklik bir dereden su içer
Dertli de keklik dertsizlere dert açar
(Aman aman dert açar)
Buna kara sevda derler tez geçer
Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)
İki keklik bir kayada yaslanır
Teke de bıçak gümüş kında paslanır
Birgün olur deli gönül uslanır
(Uslanır aman aman uslanır)
Yazması oyalı kundurası boyalı
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
(Aman aman sar benim)

Kaynak: Dursun Dereli
Kaynak: Mustafa Sarı

İki Kaşları Karanın
İki kaşları karanın
Ah elinden vah elinden
Siyah perçem mahparenin
Dad elinden vah elinden
Ağ elleri nakışlının
Ağca ceylân bakışlının
Vurup bağrım yıkışlının
Ah elinden vah elinden
Ağ elleri kınalının
O gözleri sürmelinin
Emrah eydür şu sunanın
Dad elinden ah elinden
Kaynak: Erzurumlu Emrah

İki Keklik Bir Kayada Ötüyor
İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme de keklik derdim bana yetiyor
(Aman aman yetiyor)
Annesine kara da haber gidiyor
Yazması oyalı kundurası boyalı
(Yar benim aman aman yar benim)
Uzun da geceler yar boynuma sar benim
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İki Keklik Seke Seke
İki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi
Ben guş dili bilmez idim
Yar beni bülbül eyledi
Alınan alınan mı
Altınnarın düzüm düzüm korunan mı
N'edim anan vermezse zorunan mı
Yaktın beni kibar gelin
Yaktın beni güççük gelin
Evlerinin önü tepe
Gar yağıyor sere serpe
Ben yarı yolcu eyledim
Yanağından öpe öpe
Alınan alınan mı
Altınnarın düzüm düzüm korunan mı
N'edim anan vermezse zorunan mı
Yaktın beni kibar gelin
Yaktın beni güççük gelin
Kaynak: Aziz Tok

İki Keklik Seke Seke
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İki keklik seke seke
Bizim evi yol eyledi
Kuş dilinden bilmez idim
Yar beni bülbül eyledi
Yaradana kurban olam
Alınan mı gız alınan mı
Altınların korunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı
Çalı mıyım çalı mıyım
Ben çalının dalı mıyım
Aller erdi muradına
Ben bir bahtı karalıyım
Yaradana kurban olam
Alınan mı gız alınan mı
Altınların korunan mı
İstedim de vermediler
Kaçırayım zorunan mı
Kaynak: Aslan Kaya

İki Kez Evlenmeyin (Ayşe Der)
Ayşem der yat araba
Fatmam der moda moda
Her gün bu aynı kavga
Cüzdanım hepten darda

Sayfa 18

İki Kız Gider Düğüne
İki kız gider düğüne (boylarına gurban)
Ben vurgunam büyüğüne (huylarına hayran)
Kör olası anaları (boylarına gurban)
Vermiyor ki sevdiğine (huylarına hayran)
Halay başında güzeller (boylarına gurban)
Yarime bakıyor eller (huylarına hayran)
Bir güzelin hatırına (boylarına gurban)
Başa geldi türlü haller (huylarına hayran)
Bu yıl da geçirdik yazı (boylarına gurban)
Zalim ana vermez kızı (huylarına hayran)
Her bir dert çekilir ama (boylarına gurban)
Çekilmiyor ana nazı (huylarına hayran)
Kaynak: Bilal Ercan

İki Koçak Bir Araya Gelende
İki koçak bir araya gelende
Görelim ne işler meydan içinde
Kesilir kelleler boşanır kanlar
Yeğin olur leşler meydan içinde
Oklar uçup gider şahanlar gibi
Mert de aşıp gider aslanlar gibi
Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
Kesilir ne başlar meydan içinde

(Bağlantı)
İki kez evlenmeyin
Gençliğe güvenmeyin
Dünyaya aldanmayın
Ben yandım siz yanmayın

Yiğitler çağrışır yaman gün olur
Allah Allah derler yüksek ün olur
Cerha cerha dövüşecek hun olur
Hasmın arar koçlar meydan içinde

Birisi al beğenmez
Diğeri zora gelmez
İkiside hal bilmez
İki evlenen gülmez

Köroğlu'yum methim merde yiğide
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

Bağlantı

Kaynak: Köroğlu

İki evlenen deli
Peruklar saklar keli
Ters yöne gider gemi
Yel tutmaz yelkenleri

İki Koçak Bir Meydana Gelince

Bağlantı
Kaynak: Aşık Çağlari
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İki koçak bir meydana gelince
Yiğit derler Arap atı koşana
Çarhacılar birbirini bulunca
Yeğin atlar da yer bulmaz kaçana
Yeğin atlar dorusundan kırından
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Şahbazların yahşisinden yeğinden
Koç yiğitler izin ister beyinden
Düşmanına bozkurt gibi boşana
Koç yiğit cıdasın kendi götürür
Kimini vurur kimisin yatırır
Kelle keser aktarmasın götürür
Hayın derler ol mahalde şaşana
Köroğlu der ulu divan kurulsun
Çekilsin sancaklar tuğlar yürüsün
Koç yiğidin bunda adı sorulsun
Buna dövüş derler bey ne paşa
Kaynak: Köroğlu

İki Koçak Bir Meydana Koşanda
İki koçak bir meydana koşanda
Ağzı gemli küheylan coşanda
Gün batarken kan gövdeyi aşanda
Titreşir yerle gök er sedasından
Cenk gününde döğüş olur can kokar
Şehitlerden ılgıt ılgıt kan akar
Muhanet de gelmiş duldadan bakar
Utanmaz mı hançerinin taşından
Yükseklerde olan alçağa inmez
Yiğit oğlu yiğit eşeğe binmez
Arkasın çevirip yüzünü dönmez
Yaralanır sıfatından döşünden
Köroğlu'yum kılıç vurdum kalkana
Muhannet de eksik olmaz bahana
Koç yiğiti doğuramaz her ana
Ödlek düşman korkar onun leşinden
Kaynak: Köroğlu

İki Mezar Arasında
İki mezar arasında harman olur mu
Kama yaresine derman olur mu
Kamayı vuranda iman olur mu
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
Mezar arasında kanlı kasaplar
İnsan sevdiğine kama mı saplar
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Cenazem geçiyor kalkın ahbaplar
Ay karanlık gecede vurdular beni
Ölmeden tabuta koydular beni
Mezar arasından atlayamadım
Cephanem döküldü toplayamadım
Bir tek düşmanımı haklayamadım
Ay karanlık gecede vurdular beni
Ölmeden tabuta koydular beni
Evimizden çıktım yan basa basa
Ciğerim söküldü kan kusa kusa
Beni vuran katil arabacı Musa
Vurma Kazım vurma keser yarası
Burası meydan değil sokak arası
Evimizden çıktım başım selamet
Çarşıya varmadan koptu kıyamet
Üç çocuğum var Allah'a emanet
Şu alçacık damdan atlayamadım
Döküldü cephanem toplayamadım
Mezar arasında melekler çoktur
Gelme doktor gelme çaresi yoktur
Allah'tan başka kimselerim yoktur
Aslanım Kazım'ım yerde yatıyor
Kaytan bıyıkları kana batıyor
Kaynak: Abdullah Uluçelik

İki Şeyi Bekliyorum Ömrümce
İki şeyi bekliyorum ömrümce
Birisi ecelim biri sevdiğim
Elbet gelecekler günün birinde
Birisi ecelim biri sevdiğim
Kader dert üstüne derdi oldurur
Dost ağlatır düşmanımı güldürür
İkisinden biri beni öldürür
Birisi ecelim biri sevdiğim
Kul Seyhani hep ağlayıp durdum ben
Hayatımı bir güzele verdim ben
Şu alemde iki zalim gördüm ben
Birisi ecelim biri sevdiğim
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Sayfa 20

Durnam korkmaz mısın alıcı kuştan
Kaynak: Aşık Seyhani

İki Turnam Gelir Bağdat Elinden
İki turnam gelir (de) Bağdat elinden
Gül alır gül verir kendi elinden
Aşığın verdiğini (de) koymaz dilinden
İnip gider (de) turnam dost diye diye
İki turnam gelir (de) birisi yavru
Yavrunun kanadı sepirdek benli
Yönünü döndürmüş (de) ol Hak'ka doğru
İnip gider (de) turnam dost diye diye
Pir Sultan Abdal'ım (da) eylemeyelim
Aşığın verdiğini söylemeyelim
Ko gitsin turnalar (da) eylemeyelim
İnip gider (de) turnam dost diye diye
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İki Turnam Gelmiş Aklı Kareli
İki turnam gelmiş aklı kareli
İkisine sordum biri nereli
O da bencileyin bahtı kareli
Allı turnam gel halime bak benim
Bir ok değdi yüreğime pek benim
Turnam ne yatarsın Çukurova'da
Yavruların seni arar yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Allı turnam gel halime bak benim
Bir ok değdi yüreğime pek benim
Kaynak: Silleli İbrahim

İki Turnam Gelmiş Yolda Yorulmuş
İki durnam gelmiş (ey eyvah ey) yolda yorulmuş
Şahin vurmuş ganetleri kırılmış
O da benim gibi yardan ayrılmış
Durnalar durnalar eylen durnalar
Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
Durnam nerden gelir (ey eyvah ey) Arştan Maraş'tan
Kanadın ıslanmış yağmurdan yaştan
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Durnalar durnalar eylen durnalar
Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
Durnamın kanadı (ey eyvah ey) bir karış telden
Çekerim ayrılık ne gelir elden
Garip bülbül gibi ayrıldım gülden
Durnalar durnalar eylen durnalar
Benden yare selam eylen durnalar telli sunalar
Kaynak: Rüştü Tuncalı

İkimiz (Gül Yüzlüm)
Gül yüzlüm biz yalnız yaşayamayız
Beraber ağlayıp gülek ikimiz
Gücümüz hiç yetmez taşıyamayız
Her derdi paylaşıp bölek ikimizi
Seven sevenine yapmazsa hata
Aşk yolunda varır en yüce kata
Sen Şirin'e benze ben de Ferhat'a
Engel dağlarını delek ikimizi
Bizim sevdamızı dil tarif etmez
Anlatmaya cilt cilt tomanlar yetmez
Kıyamete kadar aşkımız bitmez
Bu gerçeği böyle bilek ikimiz
Aşkın şarabından kanalım deyi
Sen bana ben sana içirdik meyi
Aşka düşman olan bütün herşeyi
Kökünden kazıyıp silek ikimiz
Budur bu Gönüllü Coşkun'un özü
Gerçek aşkın olmaz hiç yalan sözü
Eğer gerekirse kırpmadan gözü
Birbirimiz için ölek ikimiz
Kaynak: Gönüllü Coşkun

İkimiz Bir Fidanın
Yola çıkmış arıyorum
Kaybettiğim aşkımı
Sakın bana ümit verme
Seveceksen başkasını
Bana tozpembe görünmez
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Sensiz dünyam çok karanlık
Benim senden daha fazla
Sevecek kimsem yok artık
İkimiz bir fidanın
Güller açan dalıyız
Sen benimle ben seninle
Bu hayatı yaşamalıyız
Severek birbirimizi
Hayatta hep gülmeliyiz

Sayfa 21

Taş sırrını saklar vardır vefası
Ağacın dibinde zevki cefası
Düşen meyvelerle sürer sefası
Beslenilen kilden ikram edilir
Dilin ucundaki ta kalpten gelir
Yüreği besleyen öteden gelir
Görüntü önemli söz özden gelir
Taşıp gelen selden ikram edilir

Yaşamanın gayesini
Seni görünce anladım
Senden gelen her cefaya
Bu canımı adadım

Fikirler inançlar yansır tavıra
Hakikat ateşi yakıp kavura
Faydasız sözleri rüzgar savura
Yeşeren bir daldan ikram edilir

Bil ki tahammül kalmadı
Başka birini sevmene
Sevemezsin başkasını
Razı değilsen ölmeme

Malkoç Ali boşa arama kaynak
Kevser ırmağına olur mu doymak
Gayen olsun senin seslenip duymak
Çalıp coşan telden ikram edilir

İkimiz bir fidanın
Güller açan dalıyız
Sen benimle ben seninle
Bu hayatı yaşamalıyız
Severek birbirimizi
Hayatta hep gülmeliyiz

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Kaynak: Hakkı Bulut

İkram Edilir
Kırlarda gezinen arı bal yapar
Çiçeklerle dosttur hepsinden öper
Kuru yapraklara konmaz ve teper
Koklanılan gülden ikram edilir
Özünde mayası sevgi insanın
Gönüllerde yeri olmaz tasanın
Haksızlıkta dili kurur susanın
Beslenilen dilden ikram edilir
Rüyalarda bile kavga var ise
Gerek yok yangına duman ve sise
Gündelik gürültü aldırma sese
Beslenilen Zül’den ikram edilir
Eleştirmek için bahane arar
Gelmeye niyetsiz adresin sorar
Söz verip unutur yoktur bir karar
Beslenilen yelden ikram edilir
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İkrar Verdim Bu İkrarı Güderim
İkrar verdim bu ikrarı güderim
İkrarımdan dönmem yolun ucundan
Eksikliğim bilip yoldan kalmadım
Tarikim ararım dinin ucundan
Gelin seyredelim bad-ı sabaha
Yerle gök bend olmuş şemsinen maha
Üç bölük turnam çıkmış seyrangaha
Ayrılmam katardan telin ucundan
Üstümüzde bir nur doğdu dolunmaz
Her kula bir sevda vermiş bilinmez
Ya Ali bu dünya sensiz olunmaz
Çok emek sarfettim la'lin ucundan
Yaz gününün suyu bulanık akar
Kişi sevdiğine böyle mi bakar
Yaz bahar eyyamı bülbül yas çeker
Harına dağlattım gülün ucundan
Pir Sultan Abdal'ım Muhammet Ali
Yardımcımız olsun ol Hızır Nebi
Görmeyeli seni del'oldum deli
Halini sormazam ilin ucundan
Kaynak: Pir Sultan Abdal
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Sayfa 22

İkrara Da Bağlanmıyor Neyleyim

İlahi Dostun Bağına

Sıdk ile Ali'yi severim dedi
İtikadı beklenmiyor n'eyleyim
Güzel Şah yoluna iverim dedi
İkrara da bağlanmıyor n'eyleyim

İlahi dostun bağına
Girmek diler can bülbülü
Açılmış gonca gülleri
Dermek diler can bülbülü

Arz edip lokmayı yiyemiyorlar
Günahlı günahın diyemiyorlar
Yuyucular meyti yuyamıyorlar
Söz çok amma söylemiyor n'eyleyim

Bakmadın Dost hiç halime
Aşık oldum cemaline
Küllü varım dost yoluna
Yakmak diler can bülbülü

Hak ile tercüman lokma yenmiyor
Her günah sorulup derman olmuyor
Anınçün nüfuzlar yerin almıyor
Söylesem de dinlenmiyor n'eyleyim

İşitince Şemsi sözü
Pınar eder iki gözü
Dergahına her dem yüzü
Sürmek diler can bülbülü

Şab ile şekeri seçemiyorlar
Hak edip dünyadan göçemiyorlar
Günahlı günahın açamıyorlar
Şimdi haber anlanmıyor n'eyleyim

Kaynak: Süleyman Duman

Pir Sultan Abdal'ım özün yoklamaz
Kulum der de pir eşiğin beklemez
Ben sofuyum deyü nefes saklamaz
Şimdi nefes saklanmıyor n'eyleyim
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İlahi Aşk İle

İlahi Kapına Geldim
İlahi kapına geldim
Kusurum elime aldım
Kabul eyle tövbe kıldım
Dem bu dem saat bu saat
Kan ile elimi yudum
Yahşılara yaman dedim
Rızasız çok lokma yedim
Dem bu dem saat bu saat

İlahi aşk ile hakkı sevenler
Ölmeden ezeli öldü de sevdi
Aşkı sevda ile mecnun olanlar
Mevlayı Leyla&#8217;da gördü de sevdi

Noksani'yem yüzüm kara
Mürvet ettim durdum dara
İlahi yandırma nara
Dem bu dem saat bu saat

Aşığın cenneti cemaldir murat
Akıt göz yaşların eyle sen fırat
Şirinin aşkıyla çalıştı ferhat
Benlik dağlarını deldi de sevdi

Kaynak: Hüseyin Baba

Aşıktır sinesin aşka dağlayan
Gece gündüz sular gibi çağlayan
Canını canana kurban eyliyen
Can canansız olmaz bildi de sevdi
Kul hüseynimsafi nar olam diyen
Yok eyle benliğin, var olam diyen
Ehlibeyte candan yar olam diyen
Yüzünü turaba saldı da sevdi
Söz: VEYİS DEDE
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İlaman Çalıları
İlaman çalıları amandan aman
Yol eddi yalıları
İnadına sevicem amandan aman
Gocalı garıları
Yalıda gezer oldum amandan aman
Okudum yazar oldum
Gız ben senin aşkından amandan aman
Gurudum gazel oldum
Ay gibi açıyorsun amandan aman
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Neşeler saçıyorsun
Söz verik gaçıyorsun amandan aman
Seni gidi yaramaz Ayşem
Ay doğmuş pencereden amandan aman
Ben sandım sabah oldu
Açdım baktım yorganı amandan aman
Yar goynumdan gayboldu
Kaynak: Rasim Eriş

İlenger Attım Bağa
İlenger attım bağa
Gitti değdi yaprağa
Yar ben seni almazsam
Girmem kara toprağa
Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var
İlengerim testim var
Bakır kabı seçtim yar
Sen benden geçti isen
Ben de senden geçtim yar
Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var
İlengerin kalayı
Kızlar çeker halayı
Her adam yar mı sever
Onun da var kolayı
Aman aman neler var
Ellerde güzeller var
Gel gidelim bahçeye
Toplanacak güller var
Kaynak: Aysel Sezer

İlengeri Eğdiler
İlengeri eğdiler
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
İkimizi gördüler
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Sayfa 23

(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Oğlan senin yüzünden
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Bugün beni döğdüler
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
İlenger eğmek içün
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Bal dudak kaymak içün
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Anneler kız beklemiş
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Oğlanlar sarmak içün
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Lengerde tuz olsam
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Evde büyük kız olsam
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Yar kapıdan geçende)
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Evde yalınız olsam
(Hanım da nanay nanay nanay)
(De gülüm niye niye niye)
Kaynak: Vesile Köstek

İlik Düştü Yakamdan
İlik düştü yakamdan
(Aman) giz geliver arkamdan
Böyle sevdamı olur
(Aman) iste beni babamdan
(Bağlantı)
Odalara hanım odalara vay
Şimdi de rağbet modalara vay
Ellere hanım ellere vay
Şimdi de rağbet güzellere vay
Güvercin uçuverdi
(Aman) uçdu da açıverdi
Elin oğlu değil mi
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(Aman) öptü de kaçıverdi

Ha bir kuru ekmektir

Bağlantı

Okudum bildim deme
Çok taat kıldım deme
Eri hak bilmez isen
Abes yere yelmektir

Kaynak: İstanbul Konservatuarı

İlim (Ey Tanrı)
Ey Tanrı
İlmi seven kişiye ilim ver
Ve güzel öğreten öğretmene de
Egemenliğinde büyük yap
Altını ölçülü bir miktarla kazanmaya çalış
Ama ilmi sınırsız olarak öğrenmeğe gayret et
Çünkü altın sıkıntıları çoğaltır
İlim ise, rahatlık ve hoşnutluk kazandırır
Küçüklüğünde mütevazı ol ki
İhtiyarlığında yücelebilesin
Kendine iyi davranışlar kazandır ki
Mutlu bir hayat yaşayabilesin

Dört kitabın manasın
Bellidir bir elifde
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır
Yigirmi dokuz hece
Okusan ucdan uca
Sen elif dersin hoca
Manası ne demektir
Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden eyice
Bir gönüle girmektir
Kaynak: Yunus Emre

Kaynak: Mor Efrem

İlim Bilmektir
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır
Dört kitabın manası
Bellidir bir elifte
Sen elifi bilmezsin
Bu nice okumaktır
Yunus Emre der hoca
Gerekse var bin hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir
(<i>Özgün hali</i>)
İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır
Okumaktan mana ne
Kişi Hakk'ı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
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İlim Dergahının Kapısını Çalan
İlim dergahının kapısını çalan
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim
Güvercin donunda semaya uçan
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim
Felsefem rehber kıldım kendime
Hiç bir hile düşürmedim bendime
Nevşehir'in Hacı Bektaş yurduna
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim
Divanına sazım çalmaya geldim
Ben Pirime mihman olmaya geldim
Ağlayan özümle gülmeye geldim
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim
Gönlümden çıkmıyor hünkarındayım
Aşkınla yanıyor yüreğim bağım
Murteza Yalçın'nın en son durağı
Pirim Hacı Bektaş ben sana geldim
Kaynak: Murteza Yalçın

İlim Kırşehir (Nasıl Methedeyim)
Nasıl methedeyim Kırşehir seni
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Bürünün yeşile cennet misali
Koca Buzluk sana çevirmiş yönü
Kokar burcu burcu gülün Kırşehir
Herbir yanın dağlar ile çevrili
Kılıçözü tam bağrında kıvrılı
Naldöken Dağında kuşlar yavrulu
Eser küfül küfül yelin Kırşehir
Bir yanında Mucur bir yanın Kaman
Çiçekdağı başından hiç gitmez duman
Hacıbektaş'ta ilçen idi bir zaman
Söylese derdini dilin Kırşehir
Anadoluya bağdaş kurup oturun
Ahi Evran Aşıkpaşa yatırın
Yunusu da öksüz koman getirin
Evliyalar diyarı ilim Kırşehir
Tarihte şanlı idin şanlı ezeli
O mübarek insan şeyh Edebali
Göster nerde yatar ulu Türkmani
Birde Cacabeyi bilin Kırşehir
Bahar gelir türlü çiçek bezenin
Güz gelince dökülür hep gazelin
Çatıkkaş olur hep senin güzelin
Kokar burcu burcu gülün Kırşehir
Yeter Aşık Dursun bu kadar yeter
Aşıklar dünyada Matahın satar
Gurbette vatanım burnumda tüter
Bedestendir bana çölün Kırşehir
Kaynak: Aşık Dursun Kaya

İlimon Ektim Taşa 1
İlimon ektim taşa (ilimon yar aman)
(Amanın) Bitmedi kaldı kışa (vay vay)
Kız ben seni alırdım (ilimon yar aman)
(Amanın) Askerlik geldi başa (vay vay)
İlimon da değil nar gelsin vay vay
Yandı da yürek kar gelsin vay vay
Yarin beyaz kolları ilimon yar aman
Amanın sarıldıkça dar gelsin vay vay
Fındık serdim harmana (ilimon yar aman)
Aşık oldum ben sana (vay vay)
İkimizin derdini (ilimon yar aman)
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Yazdıralım fermana (vay vay)
İlimon da değil nar gelsin vay vay
Yandı da yürek kar gelsin vay vay
Yarin beyaz kolları ilimon yar aman
Amanın sarıldıkça dar gelsin vay vay
İlimon ektim düze (ilimon yar aman)
Bitmedi kaldı güze (vay vay)
Kız ben seni alırdım (ilimon yar aman)
Tezkere geldi bize (vay vay)
İlimon da değil nar gelsin vay vay
Yandı da yürek kar gelsin vay vay
Yarin beyaz kolları ilimon yar aman
Amanın sarıldıkça dar gelsin vay vay
İlimonum susuzum (ilimon yar aman)
Kaç gündür uykusuzum (vay vay)
Gitsem yarin yanına (ilimon yar aman)
Dilim durmaz huysuzum (vay vay)
İlimon da değil nar gelsin vay vay
Yandı da yürek kar gelsin vay vay
Yarin beyaz kolları ilimon yar aman
Amanın sarıldıkça dar gelsin vay vay
Kaynak: Yöre Ekibi

İlimon Ektim Taşa 2
İlimon ektim taşa
(İlimon yaramaz)
Amanın bitmedi kaldı kışa
Kız ben seni alırım
Askerlik geldi başa
İlimon da değil nar gelsin
Yandı da yürek kar gelsin
Yarin beyaz kolları
Sarıldıkça dar gelsin
İlimonum kalburda
Gel bu günde kal burda
Kır atı pek zorlama
Düşürür kalkırda
İlimon da değil nar gelsin
Yandı da yürek kar gelsin
Yarin beyaz kolları
Sarıldıkça dar gelsin
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Bahçelerde gök hiyar
Boyum boyuna uyar
İkimizde bir boyda
Ayırmaya kim kıyar
İlimon da değil nar gelsin
Yandı da yürek kar gelsin
Yarin beyaz kolları
Sarıldıkça dar gelsin
İlimon ektim düze
Bitmedi kaldı güze
Kız ben seni alırım
Askerlik geldi bize
İlimon da değil nar gelsin
Yandıda yürek kar gelsin
Yarin beyaz kolları
Sarıldıkça dar gelsin
Kaynak: Necmettin Palacı

İlimonum Galburda
İlimonum galburda (ilimon ilimon)
(Amanın) Neler vardırsa burda (vay vay)
İkimiz bir ölmeli (ilimon ilimon)
(Amanın) Çift goysunlar gabirde (vay vay)
Ayva didim ayva didim nar gelsin vay vay
Yandı yürek hararetten kar gelsin of of

Sayfa 26

Bir yol verin geçeyim
O yar bana darılmış ay gelin
Ağılar mı içeyim
İlimon portakalım
Yari nerden bulayım
O yar bana darılmış oy gelin
Nasıl gönül alayım
Kaynak: Musa Başer

İlk Akşamdan Meyhaneden
İlk akşamdan meyhaneden bir masa seçtim
Mazim şarap mezem aşkım oturdum içtim
Ben bu hayat köprüsünü yalınız geçtim
Bir vefasız yar yüzünden çöllere düştüm
Aman aman aman aman aman aman of
Aman aman aman aman aman aman of
Gözümde dünya benim tıpkı seraptır
Sevişip ayrılanın hali haraptır
Dudağımdan akan kandır sanma şaraptır
Bundan sonra son sevgilim kara topraktır
Aman aman aman aman aman aman of
Aman aman aman aman aman aman of
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

İlk Defa İstiyorum Gel

İlimonum suyumuş (ilimon ilimon)
(Amanın) gaderimiz buyumuş (vay vay)
Bizi yazan katipler (ilimon ilimon)
(Amanın) ilk akşamdan uyumuş (vay vay)

Anam bir tek sen sen deva olurdun
Merhem gibi ilaç gibi yarama dokunurdun
İçinden çıkamadığım anlarda her ağladığımda
Ben artık seni istiyorum dertlerimin yanında

Ayva didim ayva didim nar gelsin vay vay
Yandı yürek hararetten kar gelsin of of

Kime anlatılabilir kime söylenebilir ki
Söylesem de senden iyi kim anlayabilir ki
Beni dizlerinde salla yanık ninnilerle uyut
Hatta hiç uyandırma yıllarca yıllarca uyut

Kaynak: Ahmet Bayrak

İlimonum Sulandı
İlimonum sulandı
Gene gönlüm bulandı
Kırılası kolların ey gelin
Yar boynuna dolandı
İlimonum çiçeğim
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Ne yaptımsa olmadı boşa koydum dolmadı
Dolmuştu hiç almadı olmadı be anam olmadı
Her gecenin bir sabahı var diyordun
Sabahlar nerede ha niye ben göremiyorum
Hani bir gece sen girmiştin ya rüyama
Menekşeyle papatya takmıştın saçlarıma
Sabırla koruk helva olur demiştin
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Hala bekliyorum ben hiç helva yemedim
İlk defa istiyorum ilk defa hadi gel
Nasıl da yanık nasıl da yandı kalbimdeki o yer
Bir sürü deva varmış gönder bana oradan
Ya da tut ellerimi al beni bu dünyadan

Sayfa 27

Beş par etmez on par etmez
Mürvetimi anam saydı
Hele düşün hiç kar etmez
İlk sevdiğim yarem bile beni
Benden etti bedenden etti
Dünden etti bugünden etti

Kaynak: Hande Caner
Kaynak: Servet Kocakaya

İlk Gün Işığı Tene Değende
İlk gün ışığı tene değende
Öyle huzur bulmaktı dileğim
İsyan oldu yüreğimde bir yara
Beni yakan sendin güzel yüzlü yar
Ay aman yar
Vay aman yar
Beni böyle
Heder etme yar
İki damla yaş süzülüp akan
Yakar seni bilemezsin
Figan eyler ardını dönüp giden
Yıkar geçer gönlündeki hanları
Ay aman yar
Vay aman yar
Beni böyle
Heder etme yar
Hazan yelleri derinlerden esende
Senin sevgin küllenir yüreğimde
Ay aman yar ay yüzlü yar
Tek ışığımdın gecelerde
Kaynak: Zafer Alakuş

İlk Nefes (Şu Üç Günlük Dünya)
Şu üç günlük dünya bana
Hele düşün hep gam verdi
Doğar doğmaz ağlamışım
Hele düşün çok zor geldi
İlk aldığım nefes bile beni
Benden etti bedenden etti
Dünden etti bugünden etti
Servetime eller saydı
Hele düşün
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İlk Yazın Geldiği
İlk yazın geldiği neden bell'olur
Gülşeninde öten bülbül daldadır
Eyyüb'ün teninde iki kurt kaldı
Biri ipek yapar biri baldadır
Kişinin çektiği hayırdan şerden
İmam-ı Zeynel'e vurdular nişan
Tanrı ile bin bir kelam konuşan
Ali Medine'de Musa Tur'dadır
Şeriat kapısın Muhammet açtı
Tarikat kapısın ol Ali seçti
Dünyadan nice bin evliya göçtü
Anlar da gözetir Mehdi yoldadır
Pir Sultan Abdal'ım ölürüm deme
Kıl beş vakit namaz kazaya koma
Sakın bu dünyada kalırım sanma
Tenim teneşirde özüm saldadır
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İlkay'ın Ağıdı
Daha onaltıydı yaşım efendim
Neler geldi neler garip başıma
Sevdiğim o gence vermedi babam
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Düşünmedim olacağı önce
Anlaşarak kaçtım sevdiğim gence
Mutluğu buldum demiştim bence
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Öp öz amcam sanki birden çıldırdı
Hayvan gibi üzerime saldırdı
Daha çocuk yaşta beni öldürdü
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Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Babam dövüp vücutumu morarttı
Amca tecavüzü dünyam kararttı
Çiçektim açmadan beni sararttı
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Bütün dayakların hepsini yedim
Yediğim dayaktan orda yamıştım
Üç aylık işkence bitti demiştim
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Pazardan pazara alıp sattılar
Hayvanlar sırayla benle yattılar
İnsanlığımın içine ettiler
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Sarhoşlara meze diye tuttular
Genç yaşta aşıma zehir kattılar
Çiçeğimi soldurup da attılar
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Bu utançla daha nasıl yaşanır
Acılarım zincirlerden boşanır
Can bedende yaşamaya üşenir
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Dünya bu kadar mı kötü olmuştu
Et parçası üzerine dönmüştü
Nerde kötü varsa beni bulmuştu
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Bir insan geldi yüzüne kandım
Kendim gibi bilip insandan sandım
Yaz ayında dondum soğukta yandım
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Her gün içip karşımda durdu
Geçmişimi alıp yüzüme vurdu
İçimde kalanın hepsini kırdı
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
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Hangi dala elim atsam kırıldı
Yollarımı çöğür diken bürüdü
Bir zamanlar sevenlerim var idi
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Ne Yiğit'ler gördüm namert çıktılar
Etimden çok zehir zıkkım tıktılar
Gönül köşküm viran edip yıktılar
Neler geldi neler garip başıma
Bütün kötülükler düştü peşime
Kaynak: Ozan Harun Yiğit

İlkbahar (Gün Dönümü)
Gün dönümü mart kapıya dayandı
Sıcak vurdu toprak yine uyandı
Bahar geldi yeşilliğe boyandı
Özlemini çektiğim canım ilkbahar
Neşeyle coşkuyla oynar çocuklar
Cıvıl cıvıl ötüşüyor hep kuşlar
Eriyor kar ve buz akıyor sular
Burcu burcu tüten canım ilkbahar
Coşmuş sularında çağlayıp akar
Azmış nehirlerin hep söküp yıkar
Meleşir koyun kuzu yaylaya çıkar
Gülüm gülüstanım canım ilkbahar
Toprak çiçek açmış süslenir dağlar
Ağarmış dalları yeşildir bağlar
Coşkun suları da inleyip çağlar
Gönlümün sultanı canım ilkbahar
Sen gönlümde açan türlü çiçeksin
Doğaya hayat veren hep sensin
Kasım der ki beni mutlu edersin
Gönlümde açan gülüm ilkbahar
Kaynak: Kasım Karşı

İlkbahar Deyişin Arpa Ekilir
İlkbahar deyişin arpa ekilir
Oğlan uşak hep yazıya dökülür
Sehil kuşu sürü sürü çekilir
Hayırl'olsun baharınız yazınız
llıyı ılıyı gidiyor yazlar
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Ötüşür turnalar çağrışır kazlar
Sahraya çıkıyor gelinler kızlar
Hayırl'olsun baharınız yazınız
İlkbaharda tebdil eder havayı
Sehil kuşu gelir yapar yuvayı
Arı bile mennan yapar kovayı
Hayırl'olsun baharınız yazınız
Kaynak: Ayşe Berk

İlkbaharda Menekşeler Açınca
Kızlar geziniyor yol kenarında
Bahar gelip biz yaylaya göçünce
Mutluluk serinlik dolar içine
Yayık yayıp taze ayran içince
Ağaçlar yeşerir açar çiçeğin
Yaz gelsin yaylada ekin biçeyim
Kuş gibi yeğnilir dersin uçayım
İlkbaharda kuşlar birlik uçunca
Kuzular meleşir sincap oynaşır
Karıncalar ordan ora kaynaşır
Kış için evine yiyecek taşır
Bahar gelip kış ayları geçince
İnersin çayıra yaslanmak için
Uçun kelebekler serçeler uçun
Konup da pınara soğuk su için
Bahar gelip soğuk sular akınca
Çıkıp dağlara da eğlenmek gerek
Doğayla söyleşip dinlenmek gerek
Gelin yamaçlardan çiçekler derek
İlkbaharda menekşeler açınca
Karlar erimeye başlar yavaştan
Sürüler inerler karşı yamaçtan
Isır tereyağlı taze çomaçtan
Bahar gelip kokusunu saçınca
Çınarlar yeşerir dere boyunda
Kar tadı vardır yayla suyunda
Bir tatlılık olur yarin huyunda
Sabah olup güneş ışık saçınca
Dört bir taraf yeşillere bürünür
Doğada yeni bir yaşam görünür
Çamurlu yollarda ne hoş yürünür
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Kar eriyip yollar çamur tutunca
Arı gezer hep çiçekten çiçeğe
Balını doldurmak için peteğe
Söğüt dallarını yerlere eğe
Doğa ana yeşil ışık yakınca
Arif'in gönlü geçmez yayladan
Yayla özlemidir onu ağlatan
Koparıp gönderin taze çağladan
İlkbaharda badem çiçek açınca
Kaynak: Arif Gölge

İlle De Canım Çiğ Köfte
Çiğ köfteler ne acı
Ayran bunun ilacı
Çok yuğur gelin bacı da
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köftemi yoğuran da
Yemez bunu doğrudan
Bol ayran tere soğan da
İlle canım çiğ köfte
Çiğ köfte dama kaçtı
Ayran peşine düştü
Çok yedim karnım şişti de
İlle canım çiğ köfte
Kaynak: Naci Yoluk

İlle Mavili Mavili 1
Kimisi pınar başında
Kimisi yolun dışında
Al geyen on beş yaşında
İlle mavili mavili
Kimisi dağlarda gezer
Kimisi incisin dizer
Al geyen bağrımı ezer
İlle mavili mavili
Kimisi odun devşirir
Kimi kahvesin pişirir
Al geyen aklım şaşırır
İlle mavili mavili
Köroğlu der ki n'olacak
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Takdir yerini bulacak
Mavilim kaldı kalacak
İlle mavili mavili
Kaynak: Köroğlu

İlle Mavili Mavili 2
Güzeller seyrana çıkmış
İlle mavili mavili
Al giyen kınalar yakmış
İlle mavili mavili
Gam gasavet oldu karım
Sevda benim öz diyarım
Al giyende yok kararım
İlle mavili maili
Kimisi pınar başında
Kimisi yolun dışında
Al giyen on beş yaşında
İlle mavili mavili
Kimi zülfün tarar gezer
Kimisi badeler süzer
Kimi ördek gölde yüzer
İlle mavili mavili
Kimi telden almış nişan
Kimi dert ile perişan
Kiminin benleri ruşen
İlle mavili mavili
Kimi insan kimi melek
Vefasızmış çarkı felek
Al giyen diliyor dilek
İlle mavili mavili
Kimisi salınır gezer
Kimisi inciler dizer
Al giyen bağrımı ezer
İlle mavili mavili
Kimi uzun ince bellim
Mah yüzünde çifte benlim
Al giyeni ister gönlüm
İlle mavili mavili
Sevilmenin nazı budur
Gül cemali olmuş bedir
Aşıklığa çare nedir
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İlle mavili mavili
Kimi şeker şerbet ezer
Kimisi tülbentten süzer
Kimi inci mercan düzer
İlle mavili mavili
Kimisi odun devşirir
Kimisi kahve pişirir
Al giyen aklın şaşırır
İlle mavili mavili
Köroğlu eydür n'olacak
Taktir yerini bulacak
Al giyen kaldı kalacak
İlle mavili mavili
Kaynak: Köroğlu

İlm-i Hakikatten Sual Sorarsan
İlm-i hakikatten sual sorarsan
Onu da her cana diyebilin mi
Varlığın var ise desti bus eyle
Birini erteye koyabilin mi
Kime layık görmüşlerdir duayı
Arif olan boylar umman ovayı
Bir sofrada yedi katar deveyi
Sen bir oturuşta yiyebilin mi
Deve yerken arif seni görürse
Arayıp da çiğ yerlerin bulursa
Katarın birisi eksik gelirse
Altı katar ile doyabilin mi
Mümin eli neylen sen sana bakın
Sen seni yukarı tutmaktan sakın
Doksan bin koyunu çaldırma sakın
Onu darıltmadan sağabilin mi
Doksan bin koyunu sağdığın şarda
Onu bir küleğe koyduğun nurda
Yüz yirmi dört meyyit yatar bir handa
Kırkına bir tas su koyabilin mi
Çok deryalar geçtim yare varırken
Susuz öldüm dört ırmağı görürken
İsrafil ta arşta sela verirken
Yedi kat yer altında duyabilin mi
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Sayfa 31

Veli'm eyder harfe ereyim dersen
Hakk'ın cemalini göreyim dersen
Sorgusuz cennete gireyim dersen
Candan sevdiğine kıyabilin mi

Bu hal ile biz onlara katıldık
Kemlik ettik dışarıya atıldık
Bir münkirin tuzağına tutulduk
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin

Kaynak: Aşık Veli

Pir Sultan'ın daim düşmektir işi
Yol yol oldu akan çeşmimin yaşı
On iki İmam'ın serçeşme başı
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin

İmam Hüseyin
Yüzseler derimi etseler berdar
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin
Bütün şehitlere sen oldun serdar
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Güneş senden almış bütün ışığın
Bana büyük Kabe senin eşiğin
Huri meleklerin sallar beşiğin
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin

Gündüz hayalimde gece düşümde
Her derdime derman İmam Hüseyin
Yılın on'ki ayın seherlerinde
Her dertlere derman İmam Hüseyin

Kerbela şehidi sultanı sensin
Yası matemini tutanlar gelsin
Gönlüm sarayında oturan sensin
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin

Dividim var kalem tutmaz elimde
Hakk'ın kelamın okurum dilimde
Muhammed'in sancağının altında
Mazlum mazlum duran İmam Hüseyin

Adular katlime verse fermanı
Külüm savursalar yapsa harmanım
Bir aciz kulunum sende dermanım
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin

Aşk kitabın Huda bana gönderdi
Gökten Cebrail de yere indirdi
Yezitleri cehenneme gönderdi
İblis çıkmaz ordan İmam Hüseyin

Seyit Meftuni der mihri cenanım
Sen nur-u Huda`sın vardır imanım
Aşkınla yanarım çıkmaz dumanım
Dönmezem ben senden İmam Hüseyin

Hatice rehberi divanda bir yar
Fatma Ana ağlar hem saçın yolar
Hak bir terazidir mizanın kurar
Şehit donu giyen İmam Hüseyin

İmam Hüseyin 1

Pir Sultan ne güzel bulmuş yerini
Ben pirime kurban verdim serimi
Muaviye oğlu mülcem soyunu
Sürelim dergahtan İmam Hüseyin

Aşıkın başına gelmez hal olmaz
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin
Sende bende deyü sual olunmaz
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin
Erenler basmamış yerlere yüzü
İletüp çamura çiğnetme bizi
Yarın yok deminde isteriz sizi
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin
Aşık olan aşık dardan ayrılmaz
Taki Naki seven aşık yorulmaz
Talip bunalmazsa piri çağırmaz
Ulaş yetiş pirim İmam Hüseyin
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İmam Hüseyin 2

Kaynak: Pir Sultan Abdal

İmam Hüseyin 3
Gine bir karanlık çöktü serime
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin
Ben çağırırım ere hakka pirime
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin
Deden Muhammet'tir atan da Ali
Hakka doğru gider onların yolu
Nice bir incittin bu edna kulu
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Sayfa 32

Yetiş imdadıma İmam Hüseyin

Kerbela çölünde kandilde nurda

Bahçen bozulduysa Bariye yalvar
Mümine kuvvettir Yezit'i taşlar
Kusurum çok günahımı bağışlar
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Mürüvvet kapısın ezel ezelden
Hiç vefa yok imiş oğlandan kızdan
Kusur bizde ise mürüvvet sizden
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin

İmam Oldum Neler Olacak

Bozulmasın İbrahim'in dirliği
Dirlik ile olur dünya varlığı
Bugünde bell'olur erin erliği
Yetiş imdadıma İmam Hüseyin
Kaynak: Kul İbrahim

İmam Hüseyin 4
Türbesin üstünü nakşeylediler
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Seni dört köşeye baş eylediler
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin
Muhammet Ali'nin çeşm-i çırağı
Erenler bağının bir gülü bağı
Ciğerler paresi gönül durağı
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin
Akan sular gibi akasım gelmez
Şehrine girersem çıkasım gelmez
Cahilin yüzüne bakasım gelmez
Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin
Senin aşıkların yanar yakılır
On' ki İmam katarına katılır
Bunda münkirlere lanet okulur

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Dokuzyüz kırkta köy imamı oldum
Ne bilem takdiri neler olacak
Başıma ben bela aradım buldum
Meğer çekilecek çile dolacak
Başladı ölüler üçer hem beşer
Günde talihime yüz lira düşer
Sevumdan salattan kırkar ellişer
Yığıldı pangonotlar oldu bir kucak
Hastacılar geldi ayağa kalktım
Üzerlik toplattım nuskalar yaktım
Dediler nolacak talihe baktım
Dedim ya ölür ya ölmez kalacak
O gün geldi gine bize bir hasta
Cebinde pangona olmuştu deste
Onbeş lira aldım yüz daha üste
Köyün muhtarıyla olduk bacanak
Kaza bu ya birgün öldü bir fakir
Kefen parası yok evi tam takır
Aldık istikatını tıkır tıkır
Çocuklarına kalmadı kab kacak
Bir sabah kalkınca dedim ya fettah
Bu gün bir cenaze yokmu bir nikah
İkisini birden halk etti Allah
Dünyada sevdiğim bir gündür ancak
Biri geldi birgün davete gidek
Gidelim hocam ki vardır çok yemek
Güllaç bakalavalar yağlıca börek
Helva kadayıflar gayet yumuşak

Gel dinim imanım İmam Hüseyin
Yetiş carımıza İmam Hüseyin

Gittik yedik sıra duaya geldi
Dedim biraz daha kırk lokma kaldı
Mide doldu barsaklar kabaldı
Öleyazdım şükür kırıldı kuşak

Pir Sultan'ım eydür erenler nerde
Çalısız kayasız bir sahra yerde

Artık köy içinde dinlenir sözüm
Açıldı perdesi utanmaz yüzüm
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Birgün bir kadına düşsün mü gözüm
Az kaldıki yedik bir tatlı dayak
Dedim gel Zülali bu meslekten sap
Nasip kısmetini özge yerden kap
Neylersin imamlığı şairlik yap
Böyle riyakarlık senden çok ırak
Kaynak: Aşık Zülali

İmam Rıza (Yanmışım Sultanım)
Yanmışım sultanım hilal kaşına
Gel buna bir çare bul İmam Riza
Dünya kurban olsun o bakışına
Gel bana bir tabib ol İmam Riza
Siyah kaşlarınla tatlı sakalın
Usul başa bana gelsin vebalin
Sarılıp abaya o tatlı halin
Ağzında kapanmış dil İmam Riza
Böyle bakma sultanım bana çok olur
Eger küstüysen varlık yok olur
Güzel kirpiklerin bana ok olur
Bir kere yüzüme gül İmam Riza
Sen bir cenazesin sen bir ağıtsın
Senin oğlun beni deli dağıtsın
Bana apaçıksın ele kağıtsın
Ne olur bağrıma gel İmam Riza
Atamam efendim fikrime yayıl
Canım alsa bile benim Ezrail
Beş pençeyi Ali Aba bir de Cebrail
Yıkmış kanadımi gül İmam Riza
Mahzuni Şerif'im yedi hırsızı
Gelip giden gönlüm bulmaz arsızı
Sizler onikiyi bizler dokuzu
Sayımı rakama ver İmam Riza

Sayfa 33

Oğlan şaşırttın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir
İmaret iki yoldur
Biri sağ biri soldur
İki kaşın arası
Cennete giden yoldur
Oğlan şaşırttın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir
Vay bana vaylar bana
Yıl oldu aylar bana
Bu yıl böyle giderse
Su vermez çaylar bana
Oğlan şaşırttın beni
Aşka düşürdün beni
Aşk adamı ağlatır
Dert adamı söyletir

İmdat Eder Mi
Vücutta olmasa aşkın mimarı
Külünge ser vermek ferhet eder mi
Gülden murat alsa bülbül efkarı
Şebi rüzgarında ferit eder mi
Önnaki ellemiş sanarsın meyluş
Badeler şehrinde dolanır serhoş
Dünyadan hoşlansa divane baykuş
Gidip viraneyi abat eder mi
Muradı bu aşka düştü Zülali'n
Mecnuna sevdası geçti leylanın
Eğer olmasaydı aşkı mevlanın
Nar da İbrahime imdat eder mi

Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif
Kaynak: Aşık Zülali

İmaret'in Taşları
İmaret'in taşları
Yeşildir ağaçlan
Ben sıdk ile bakmadım
Çatık imiş kaşları
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İmeciler Geliyor
İmeciler geliyor
Eli kara kazmalı
Ben yarimi tanırım
Başı sarı yazmalı
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(Yan emine'm yan)
(Bağlantı)
Açma da aman kapıları esmesin yeller
Pencereden kaç da gel duymasın eller
Emine'm huylu musun
Minare boylu musun
Her gelen seni sorar
Altın hamaylı mısın
(Yan emine'm yan)

Sayfa 34

(Aman aman) gül fidanım
hasretiyle o yarin
(Aman aman) yandı bu canım
Kaynak: İbrahim Kaynak

İmirhan'ın Tatlı Suyu
İmirhanın Tatlı Suyu
Ne Hoş Olur Yarın Huyu
Uzundur İncedir Boyu

Bağlantı
Aşma kırandan aşma
Ben seni tanıyorum
Her kırandan aşanı
Eminem sanıyorum
(Yan emine'm yan)
Bağlantı

Yandım Eller
Öldüm Öldüm
İmirhandır Senin Adın
Şimdi Hiç Kalmadı Tadın
Evimi Barkımı Yıktın

Kaynak: Ziya Özova

Gelinlerin Nöbet Bekler
Su Versene Tatlı Pınar
Şimdi Haydar Sana Yanar

İmelerin Ah İmelerin

Kaynak: Haydar Yıldız

İmelerin ah imelerin
Çözebilsem o yarin
(Aman aman) düğmelerin
Kolundaki gül demetlerin

İmiş (Bu Dünyada Yaratılan)

Nevcivanem o yarim
(Aman aman) gül fidanım
hasretiyle o yarin
(Aman aman) yandı bu canım
Bak şu fesin (ah) imesine
Kakül dökmüş o yarim
(Aman aman) ensesine
Mail oldum ben birisine
Nevcivanem o yarim
(Aman aman) gül fidanım
hasretiyle o yarin
(Aman aman) yandı bu canım
Bak şu kaşın (ah) karesine
Elif çekmiş o yarim
(Aman aman) aresine
Mail oldum ben (ah) birisine
Nevcivanem o yarim
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Bu dünyada yaratılan tüm mahluklara
Şimdi bildim dirilik hemen olmaz imiş
Bu ölümün şerbetidir bu acı şerbet
İnsanlar içmeden ondan kanmaz imiş
Yola ayak koysan dostlar azık alıp
Ecel gelse fayda kılmaz sakal yolup
Bu dünyanın mallarını hasıl kılıp
Rüşvet versen Melekül mevt almaz imiş
Kervan eğer göçer olsa azık alır
Azıksızın yola giren yolda kalır
Kar ve zarar olduğunu o zaman bilir
Yükün yükleyip yola giren kalmaz imiş
Yükün yükleyip yola giren merdan olur
Kılavuzsuz bu yola giren hayran olur
Yol rehberi yolu gören kervan olur
Yol görmeden kervan ayak koymaz imiş
Ecel gelse fayda kılmaz sakal yolsan
Sağa sola canını parça parça versen
Dünya için azizi ömrünü feda kılsan
Melekül mevt gelse fırsat koymaz imiş
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Bu dünyada padişahım diye göğüs geren
Hem önüne kürsü koyup hayme vuran
Nice yıllar haylu haşem çeri salan
Ecel gelse biri vefa kılmaz imiş
Binlercesine çeri yığan hanlar hani
Bu sözlerin her birisine mana kani
Vefası yok vefasızdır dünya tanı
Gafil insan görüp ibret almaz imiş
Bu dünyada yürük ata biniciler
Harp gününde mübarizlik kılıcılar
Elmas çelik kılıç kuşağı kuşananlar
Ecel gelse bey ve hanı koymaz imiş
Bende nice yaş yaşasa ölmesi var
Gören göze bir gün toprak dolası var
Bu dünyaya sefer kılanın gelmesi var
Ahirete sefer kılanlar gelmez imiş
Dirilikte din nevbetini iyi vur sen
Ahiretin esbabını burada kur sen
Hace Ahmet iman üzre tövbeli ol sen
İman ile varan kullar ölmez imiş
Kaynak: Ahmet Yesevi

İmiş (Er Sabah Er Sabah)
Er sabah er sabah esiyor rüzgar
Sordum cananımın ilinden imiş
Bir ahı zar ile geldi bir selam
O da nazlı yarin elinden imiş
Sensin kara gözlüm aklım yitiren
Şu kader yaşında derdim artıran
Aşıktan maşuka selam götüren
Eser badı sabah yelinden imiş
Felek bir ok attı yaktı kalemi
Soran yoktur efkarımı halimi
Akıbeti koç yiğidin ölümü
Bir kara gözlünün elinden imiş
Yarımın hayali gözümde perde
Beni genç yaşımda uğrattın derde
Sorsalar Said'e vatanın nerde
Akar Kızılırmak salında imiş

Sayfa 35

İmiş (Mürşit Gerek)
Tarikata siyasetli mürşit gerek
O mürşide itikatlı mürit gerek
Hizmet edip pir rızası bulmak gerek
Böyle aşık Haktan nasip alır imiş
Pir rızası Hak rızası olur dostlar
Hak Taala rahmetinden alır dostlar
Riyazette sır sözünden bilir dostlar
Öyle dostlar Hakka yakın olur imiş
Eya dostlar hiç bilmedim ben yolumu
Saadete bağlamadım ben belimi
Nasihattan hiç çekmedim ben dilimi
Cahilliğim beni rüsva kılar imiş
Şeriatı tarikatı bir bileyim dersen
Tarikatı hakikate ekleyim dersen
Bu dünyadan inci cevher alayım dersen
Candan geçen seçkin kulları alır imiş
Aşık kullar gece gündüz asla dinmez
Bir saat bile Hak yadından gafil olmaz
Öyle kulu Sübhan Rabbim zayi koymaz
Dua kılsa duası kabul olur imiş
Vah ne yazık geçti ömrüm gaflet ile
Sen bağışla günahlarımı rahmet ile
Kul Hace Ahmet sana döndü hasret ile
Kendi ateşine kendisi yanıp yakılır imiş
Kaynak: Ahmet Yesevi

İmiş (Neme Güleyim)
Neme şad olayım neme güleyim
Gönül gamlı iken gülünmez imiş
Arşa direk direk oldu tütünüm
Bu duman haşre dek silinmez imiş
Toy ikenölüme aklım ermezdi
Ayrılık ne kulağıma girmezdi
Bu dert hatırıma bir dem gelmezdi
Başa ne gelecek bilinmez imiş
Minhaci'yım demem binde birini
Ferhat olan niçin sevmez Şirin'i
Aradım kitapta buldum yerini
Sabır gibi devlet bulunmaz imiş

Kaynak: Kırşehirli Aşık Said
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(<i>Ek</i>)
Geldi geçti güzellerin kervanı
Sürüldü savruldu yarin harman
Gençlik elde iken sürün devranı
Kocalıkta devran sürülmez imiş
Kaynak: Deliktaşlı Minhaci

İmkanı Yok (Unut Deme)
Unut deme sakın bana
Unutmanın imkanı yok
Kara sevdan sarmış beni
Kurtulmanın imkanı yok
Hayalin gözümde perde
Çare yok bendeki derde
Yaşamanın imkanı yok
Ayrılamam imkanı yok
Duman ile ateş gibi
Doğa ile güneş gibi
Ta ezelden bir eş gibi
Ayrılmanın imkanı yok
Kaynak: Selahattin Sarıkaya

İn Gayri (Bir Vakit Keyfini)
Bir vakit keyfini yetiremedim
Beni candan usandırdın gayri
Urdun gam yükünü götüremedim
Kahpe felek omuzumdan in gayri
Sitem taşlarına çaldın başımı
Gece gündüz zar eyledin işimi
Hiç bir vakit boşlamadın peşimi
Dayanmıyor bu cefaya can gayri
Kara giydim yasa tuttun anımı
Iramadım bu sevdadan gönlümü
Armağan verdim de tatlı aşkımı
Bundan özge armağanım can gayri
Görünmez bülbüle goncanın harı
Etrafına çekmiş hardan hisarı
Kahi esrik gezdim kahi serseri
Yazık Said deli olmuş «den» gayri
Şahinimi yükseğinde beslerdin
Kahi sitem kahi safa gösterdin
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Sayfa 36

Cennet bağı gülistanlık isterdin
Şimdi gönül bir hayale yan gayri
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

İnan İki Satır Yazamıyorum
Her günün akşamı kalem elimde
İnan iki satır yazamıyorum
Bir bir dolanıyor sözler dilimde
İnan iki satır yazamıyorum
Bu hasret gerçekten bitirmiş beni
Bana çok görüyor severken seni
Kaldıramıyorum yorgun bedeni
İnan iki satır yazamıyorum
Bıraktığın izler gönlümde ne çok
Dokundukça yakar sanki kızgın ok
Kağıt kalem nemli çizgi desen yok
İnan iki satır yazamıyorum
Kaynak: Engin Namlı

İnan Üçten Beşten Geri Değilem
O senin tekdirin bize abestir
Bu yiğitlik sana kimden mirastır
Erenler verirse bana da destur
İnan üçten beşten geri değilem
Kavga görmeyince açılmaz aynım
Benimle beraber Mustafa kaynım
Eğer ki kavgada kızarsa beynim
İnan üçten beşten geri değilem
Köroğluyum dört bucağı gezmişem
Nice nice alayları bozmuşam
Bin kelleyi bir cıdaya dizmişem
İnan üçten beşten geri değilem
(<i>Kaynaktaki hali</i>)
Aldı Koca Bey:
Senin o tektirin bize abestir
Bu yiğitlik sana kimden mirastır
Eğer ki kulluğan verirsen destur
İnan üçten beşten senden
Geride kalan değilem oğul oğul
Kavga görmeyince açılmaz aynım
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Benimle beraber Mustafa kaynım
Eğer ki kavgada kızarsa beynim
İnan üçten beşten senden
Geride kalan değilem oğul oğul
Koca Bey'em çok diyarlar gezmişem
Nice nice alayları bozmuşam
Bin kelleyi bir cidaya dizmişem
İnan üçten beşten senden
Geride kalan değilem oğul oğul
Kaynak: Köroğlu

İnanamam Sana Dünya
Ben aşığım bir güzele
Aldanamam sana dünya
İkrarım verdim pirime
İnanamam sana dünya
Sana gelen canlar ne oldu
Hasbahçede güller soldu
Yedi köşe boşalıp doldu
Aldanamam sana dünya
Süleyman'ı zara saldın
Elinden hatemi aldın
Aklımı gönlümü çaldın
İnanamam sana dünya
İskender Süleyman Han
Tahtı sarayları kaldı viran
Kerbela'da döküldü kan
Aldanamam sana dünya
Kemter Yusuf sana kanmaz
Mümin olan nara yanmaz
İki kapılı han kimseye kalmaz
Aldanamam sana dünya
Kaynak: Aşık Yusuf Kemter

İnandığım Fikir
İnandığım fikir babalar yeter
Giydiğimiz hırka soykalar yeter
Yaptığımız zikir dualar yeter
Medhi gibi nice pirlerimiz var
Mevleviler erlerimiz var bizim
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Sayfa 37

İnandığım ihvan dostlarım yeter
Çektiğim bunca gam yaslarım yeter
Oturduğum han postlarım yeter
Tabtuk gibi nice pirlerimiz var
Yunus Emre erlerimiz var bizim
İnandık ezeli ebed olmuya
Ahd ettik biz sadıkları bulmuya
Ne luzum var ince ince sormaya
Hacı Bektaş Veli pirlerimiz var
Balım sultan güllerimiz var bizim
İnandık ikrarım imanım tamam
Hakikatler durur ortada beyan
Himmetimiz ikrar yüce mevladan
Tirmizi gibi dost pirlerimiz var
Ahi evran erlerimiz var bizim
Hakka niyaz hallerimiz yeter
Miski amberli güllerimiz tüter
İllallah diyen dillerimiz yeter
Mevlana gibi dost pirlerimiz var
Valed gibi erlerimiz var bizim
İnandık verildi katli kararım
Sevenlerim yanmasın ben yanarım
İkrar imanadır dost didarım
Ali Haydar gibi pirlerimiz var
Ömer faruk erlerimiz var bizim
Katıldığım kervan seyranlar yeter
Yaptığımız Sema-i devranlar yeter
Okuduğum ilmi Kur'an lar yeter
Kur'an gibi önder rehberimiz var
Ayet ayet güllerimiz var bizim
Kaynak: Aşık Mevlevi

İnay'ın İçinde Üçtür Minare
İnay’ın içinde üçtür minare
Yandım anam yandım döndüm kömüre
Eski ahbaplarım şimdi nerede
Yandım anam yandım döndüm fenere
Gümüşkol Kışla’ya buradan geçilir
Yedioluklu’nun suyu içilir
Böyle memleketten nasıl geçilir
Yandım anam yandım döndüm fenere
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İnay’ın içinde bir kuru dere
Yandım anam yandım döndüm kömüre
Eski ahbaplarım şimdi nerede
Yandım anam yandım döndüm fenere

Sayfa 38

Gel kapıdan geç oğlan (İnce düzüm yar yar)
İnce çayır biç oğlan (İnce düzüm yar yar)
Beni sana vermezler (İnce düzüm yar yar)
Birgün al da kaç oğlan (İnce düzüm yar yar)

Kaynak: Erdoğan Üstündağ
Kaynak: Ali Rıza Bozkurt

İnce Çayır
Elinizden elinizden
Kurtulaydım dilinizden amman
Yeşil başlı ördek olsam
Sular içmem gölünüzden amman
İnce çayır biçilir mi
Soğuk sular içilir mi
Bana yardan geç diyorlar
Yar tatlıdır geçilir mi
Kaynak: Osman Sel

İnce Çayır Biçilmez
İnce çayır biçilmez
Su bulanık içilmez
Bana yardan geç derler
Yar tatlıdır geçilmez
Elif üstünde mimler
Bülbül kafeste inler
Benim kalbimde sensin
Senin kalbinde kimler
Suya giden yorulmaz
Su yolunda durulmaz
Gel beraber gezelim
Annen baban darılmaz
Kaynak: Hüseyin Kılıç

İnce Eleğim Duvarda

İnce Elek (İnce Düzüm)
İnce'leğim duvarda (İnce düzüm yar yar)
Bir yar sevdim hovarda (İnce düzüm yar yar)
Öyle bir yar sevdim ki (İnce düzüm yar yar)
Su doldursun pınardan (İnce düzüm yar yar)
İnce'leğin unuyum (İnce düzüm yar yar)
Ben kapının kuluyum (İnce düzüm yar yar)
Eller ne derse desin (İnce düzüm yar yar)
Ben bir yiğit malıyım (İnce düzüm yar yar)
Gel kapıdan geç oğlan (İnce düzüm yar yar)
İnce çayır biç oğlan (İnce düzüm yar yar)
Beni sana vermezler (İnce düzüm yar yar)
Birgün al da kaç oğlan (İnce düzüm yar yar)
Kaynak: Ali Rıza Bozkurt

İnce Garanfildir Gavganın Başı
İnce (de) garanfil aman gavganın başı
Akıyor dinmiyor aman gözümün yaşı
Yeni serdim şu yaylanın otunu
Menevşeynen beslesinler a canım da atımı
Kaynak: İbilak Memet

İnce Garanfildir Kavganın Başı
İnce (de) garanfildir gavganın başı
Akıyor dinmiyor (aman) gözümün yaşı

İnce eleğim duvarda (İnce düzüm yar yar)
Bir yar sevdim hovarda (İnce düzüm yar yar)
Şöyle bir yar sevdim ki (İnce düzüm yar yar)
Su doldursun pınarda (İnce düzüm yar yar)

Yeni serdim şu yaylanın otunu
Menevşeynen beslesinler (a canım da) atımı

İnce eleğin unuyum (İnce düzüm yar yar)
Ben kapının kuluyum (İnce düzüm yar yar)
Eller ne derse desin (İnce düzüm yar yar)
Ben bir yiğit malıyım (İnce düzüm yar yar)

İnce Gelin Suya Gider
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Kaynak: İbilak Mehmet

İnce gelin suya gider allanır
Elma yemiş al yanağı ballanır
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Siyah perçem ak göğsüne sallanır
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım

Sayfa 39

Benim sevdiğim dilber
Al yanak kalem kaşlı
Bağlantı

Keklik gibi yürüyüşü, boyunda
Gözüm kaldı gelir iken suyunda
Bir eşi yok bu gelinin soyunda
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım
Taze gelin ak teninde halı var
Mevla vermiş tatlı tatlı dili var
Kemer takmış bir incecik beli var
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım
Çok met etsem yalan derler sözüme
Bir ömürdü yüz sürseydim yüzüne
Can dayanmaz işvesine nazına
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım
Der İlhami herkes duysun sözümü
Ona versem onda kalan gözümü
Yare vermez ben taşırdım közümü
Ne olaydım ona yaren olaydım
Olaydım da muradımı alaydım
Kaynak: İlhami Arslantaş

İnce Giyerim İnce
İnce giyerim ince
Pembe yakışır gence
İnsan bir hoş oluyor
Sevdiğini görünce
(Bağlantı)
Of sen yana ben cama
İkimizin resmini
Çıkarsınlar yanyana
Derelerin çakılı
Kimden aldın akılı
Döne döne oynuyor
Ağbeyimin çakırı

Kaynak: Saadet Karaca

İnce İnce Kar Yağar
İnce bir kar yağar
Fakirlerin üstüne
Neden felek inanmıyor
Fukaranın sözüne
Öldük öldük biz açlıktan
Yapma ağam n'olur n'olur
Adam mı ölür okul olunca
Yol yapılınca çeşme olunca
Kendin bulunca n'olur n'olur
Sen anadan ben babamdan
Aga doğmadık dostum
Gel beraber yasayalım
Sanma ki sana küstüm
Yandık yandık öldük öldük
Biz açlıktan
Yapma beyim n'olur n'olur n'olur
Adam mı ölür yol yapılınca
Okul olunca çeşme yapınca
Doktor gelince mühendis gelince
N'olur n'olur n'olur
İstanbul'un benzemiyor neden o Urfa'lara
Bir de sizler gelin bakın şu çamurlu yollara
Acıdır ki bu yüzyılda düştük biz ne hallara
İşte durum işte yorum kızma beyim n'olur
Öldük öldük biz açlıktan
Yapma agam n'olur
Adam mı ölür asfalt olunca
Yol düzelince
Sağlık gelince
Okul olunca
İnsan gülünce
Dost sevinince
N'olur n'olur n'olur

Bağlantı
Dereler çakıl taşlı
Ördekler yeşil başlı
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Mahzuni'yim duyun artık şu haykıran sesimi
Okuyun tarihi görün insanlığın hasını
Birgün siz de görürsünüz dünyanın gidişini
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İşte yaşam işte insan işte doğa gör bunu n'olur
Bizler gördük yapma agam n'olur
Adam mı ölür insan sevince
Karın doyunca
Sağlık olunca
Paylaşılınca
Doktor gelince
Yol yapılınca
N'olur n'olur n'olur
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

Sayfa 40

Felek yazmış bu yazıyı nidelim
Dağlar nidelim of
Buhurcular bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik delik deldiler
İleşimi meydanlara serdiler
Bağlantı
İnce Memed Akgedik'ten ünledi
Buhurcular kulak verip dinledi
On yedi kurşun yedi de ölmedi

İnce Memed Türküleri 1

Bağlantı

İnce Memed ne yaptıydım ben sana
İki kere everdiydim kesemden
Eğer yerlerime sen vurulaydın
Ölesiye yatamazdım tasamdan

Kır atın boynunda püsküllü koza
Kanlarım damladı çimene toza
Bu işten kurtulursam sorarım size
Bağlantı

Buhurcular bölük bölük geldiler
Ak döşümü hançer ile deldiler
Duvarın dibinde resmim aldılar
Ak kağıt üstünde tanıyın beni
Yüce dağ başında bir koca kartal
Açmış kanadını dünyayı örter
Bazı yiğit vardır ölümden beter
Ben korkmam ölümden ergeç yolumdur
Şu Dinarın sıra sıra söğüdü
Ben geçerken yapracığı göv idi
Buhurcular küçük idi büyüdü
İnce Memed eyvah vurdurdun beni
İnce Memed martin takmış koluna
Salı da vermiş hem sağına soluna
Nasıl da kıydın şu güzelim canıma
Eyvah İnce Memed vurdurdun beni
Kaynak: Mehmet Köseoğlu

İnce Memed Türküleri 2

Kır ata bindim Mahacir'i geçtim
Kucağımda mavzer Diniler'i bastım
Komalar dağında kanlarım saçtım
Bağlantı
Diniler'in dört etrafı değirmen
Kurşunu yiyince kalmadı derman
Ankara'dan geldi bize vur ferman
Bağlantı
Kaynak: Mehmet Köseoğlu

İnce Memed Türküleri 3
Bademli'ye (efem) bir incecik (de) kış oldu
Duyan duydu (aman) duymayanlara (da) düş oldu
İnce Mehmet (efem) efelere (de) baş oldu
Akan çaylar çaylar kan göründü (de) gözüme
Nazlı yarim (aman) sürme çekmiş (de) gözüne

Yörüklerin koyunları karabaş
Efelerin memleketi Karataş
İnce Memed oldu bize arkadaş

İnce Mehmet (efem) martin takmış (da) koluna
Selam vermiş (aman) sağına da soluna
Nasıl kıydın (efem) bir yarimin (de) canına

(Bağlantı)
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar gidelim of

Aman beyler aman avdan geldim (de) yorgunum
Yorgun değil (aman) bir güzele (de) vurgunum
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Sayfa 41

Kaynak: Avni Güler

Malı yağma ırzı beylik dediler

İnce Memed Türküleri 4

Sular akmayınca durulmazımış
Gönül gezmeyince yorulmazımış
Kocalıkta demler sürülmezimiş
Gençlik elde iken sürem demleri

Kırlangıç yapar yuvayı
Çamur sıvayı sıvayı
Bana ince Memed derler
Zalim beylerden dolayı
İnce Memed Akgöbek'ten gürledi
Jandarmalar kulak verip dinledi
Onyedi kurşunu yedi ölmedi
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim
Demiri dövdüren tavdır
Çakmağı yandıran kavdır
Dayan İnce Memed dayan
Bugün döğüşecek çağdır
Jandarmalar bölük bölük geldiler
Ak bağrımı delik delik deldiler
Cesedimi meydanlara serdiler
Tut elimden İnce Memed gidelim
Dağlar nidelim

Kahpe felek değirmenin döndü mü
Bağın bahçen sularınan doldu mu
Ben yaparım sen yıkarsın bendimi
Döne döne nöbet bize geldi mi
Çıka idim Kumalar'ın düzüne
Martinimi alabilsem yüzüme
Onbeş sene az geliyor gözüme
Yandım Allah müfrezeler elinden
Bırçak verin kıratıma kişnesin
Fitil salın yarelerim işlesin
Ben ölürsem nazlı yarim n'işlesin
Kalk gidelim ela gözlüm dağlara
Kırata bindim de Macıl'dan geçtim
Kumalar Dağına al kanlar saçtım
Onbeş atlıyınan Dinler'i bastım
Duymadın mı kaymakam bey ünümü

Kaynak: Mehmet Köseoğlu

İnce Memed Türküleri 5
İnce Mehmet martin takmış koluna
Salıvermiş hem sağına soluna
Nasıl kıydın şu güzelin canına
Aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Yorgun değil ben o yare vurgunum
Ödemiş'e baskın geldi dayandı
Mavzer kurşun sol yanımdan dolandı
Küçük Zeybek mor cepkenin boyandı
Aman dostlar yoldan geldim yorgunum
Yorgun değil ben o yare vurgunum

İnce Memed mintan giyer dar değil
Koç yiğide yaralanmak ar değil
Bura bize mesken olacak yer değil
Şimdi zaptiyeler basarlar bizi
Gelin giymiş entarinin morunu
Hiç görmemiş ayrılığın zorunu
İnce Memed bir zeybeğin torunu
Kalk gidelim İnce Memed dağlara
Haydarlı üzeri çifte değirmen
Ankara'dan geldi vur emri ferman
İnce Memed der ki ben burada durman
Bugün müfrezeler basarlar bizi
Kaynak: Cemal Altıniğne

Kaynak: Mehmet Köseoğlu

İnce Memed Türküleri 7

İnce Memed Türküleri 6

Bir taş attım Bademli'nin yolunu
Selam da verir (efeciğim) hem sağını da solunu
Nasıl kıydın da takipçi binbaşının canını

Buhurcular bölük bölük geldiler
Ciğerimi delik delik deldiler
Mustafa'yı şu çimene serdiler
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Yorgun da değil efem ince de kaşlarına vurgunum
Sık ormandır Ödemiş'in yolları
Açık mavidir aman İnce Mehmet'in şalvarı
Takip yüzbaşısı aman diye yalvarı
Aman da beyler de beyler bu dünyama da doymadım
Aman da beyler de beyler bu dünyama da doymadım
Kaynak: Kara Ali

İnce Memed Türküleri 8
İnce Mehmet martin takmış koluna
Selam verir hem sağına (aman) soluna
Ay çıkagomuş merdivenin üstüne
Yarenler lapa çeker yiğitim aman aman
Mor menevşeden martininin demiri
Teslim olmam ölüm Allah'ın emri
Kaynak: Ali Rıza Zorlu

İnce Sızı (Gitme Benden)
Gitme benden tatlı yarim
Öksüz kalmasın mezarım
Bir haberi esirgeme
İnce ince sızılarım
Hergün yoluna bakarım
El atarım kurur dalım
Sen gidersen nolur halım
A benim Ozan Erdal'ım
Kaynak: Ozan Erdal

İncecik Bulgur Musun
İncecik bulgur musun (dur kadın)
Sen bana vurgun musun (ay gelin)
El sözüne bakıp da sevdiğim
Sen bana dargın mısın (ay gelin)
(Bağlantı)
Ay gelin boylarına maşallah
Sevdiğim kavuşuruz inşallah
Ay gelin oynayıver görsünler
Sevdiğim kim olduğunu bilsinler
Karşı karşıya evimiz (dur kadın)
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Sayfa 42

Sana düştü sevimiz (ay gelin)
Sevdalık çeke çeke (dur kadın)
Geçti gitti ömrümüz (ay gelin)
Bağlantı
Kaynak: Hanife Uysal

İncecikten Bir Kar Yağar
İncecikten bir kar yağar
Tozar elif elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer elif elif diye
Elifin uğru nakışlı
Yavru balaban bakışlı
Yayla çiçeği kokuşlu
Kokar elif elif diye
Elif kaşlarını çatar
Gamzesi sineme batar
Ak elleri kalem tutar
Yazar elif elif diye
Karacaoğlan emelerim
Gönül sevmez değmelerin
İliklenmiş düğmelerin
Çözer elif elif diye
Kaynak: Karacaoğlan

İnceldim Fidan Oldum
İnceldim fidan oldum (ince düzüm yar yar)
Bilmiyom neden oldum (tıkır tıkır bas da gel)
Gündüz yarın hayali (şık şık halka da boynuna)
Gece uykudan oldum (ince düzüm yar yar)

Mani bilirim altmış (ince düzüm yar yar)
Güle zencefil katmış (tıkır tıkır bas da gel)
Gül yüzlüm kömür gözlüm (şık şık halka da boynuna
Kuru yerlerde yatmış (ince düzüm yar yar)
Maniye maraz derler (ince düzüm yar yar)
Güzele kiraz derler (tıkır tıkır bas da gel)
Kime yansam derdimi (şık şık halka da boynuna)
Yana yana gez derler (ince düzüm yar yar)
Maniye merar olsa (ince düzüm yar yar)
Aşka bir karar olsa (tıkır tıkır bas da gel)
Yakarım dağlar seni (şık şık halka da boynuna)
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Yare bir zarar olsa (ince düzüm yar yar)
Kaynak: Döne Arı

İnceledim (Yar Zülfünü)
Yar zülfünü arsa arsa
Dilim dilim inceledim
Ardahan'dan Iğdır Kars'a
İlim ilim inceledim
Irmakların akışında
Ceylan gözlü bakışında
Halıların nakışında
Kilim kilim inceledim
Seni için oldum heder
Bazı bazı ettim keder
Bir kere bir iki eder
Bilim bilim inceledim
Kevseri kalsın hatıra
Gözyaşın gemi batıra
Santim santim bir satıra
Milim milim inceledim
Kaynak: Aşık Kevseri

Sayfa 43

İnci Serdim Güneşe
İnci serdim güneşe
Bakanda gözler kamaşa
Gel gel aman
Senin yarin gül ise
Benim de yarim menekşe
Ağla kömür gözlüm ağla
Şu dağlar keklik izi
Düşmanlar aldı bizi
Gel gel aman
Ölüm Allah' ın emri
Felek ayırdı bizi
Ağla kömür gözlüm ağla
Şu dağlar olmasaydı
Halesi solmasaydı
Gel gel aman
Ölüm Allah'ın emri
Ayrılık olmasaydı
Ağla kömür gözlüm ağla
Kaynak: İbrahim Erdem

İncelem Yar İncelem

İnciler Kelep Kelep

İncelem yar incelem
Güzel alam gencelem
Niye alam kötüyü
Ellere gülünç olam

Of nana nana nanay
İnciler kelep kelep
Of nana nana nanay
Bize geldi bir melek
Of nana nana nanay
Ben meleği neyleyim
Of nana nana nanay
Bana sevdiğim gerek
Of nana nana nanay

Gülün yaprağı bir kat
Alıyor beni firkat
Gülüm'çün çalışırım
Yar beni tutsun ırgat
Aşma kırandan aşma
Yar seni tanıyorum
Yayla çiçeklerini
Yar seni sanıyorum
Gül idim fidan oldum
El kahrı yudan oldum
Gündüz göremiyordum
Gece uykudan oldum
Kaynak: Hafız Halid
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Kaynak: Mustafa Özgül

İncili Sedef
(Bağlantı)
İncili sedef kol bağın
Altın kemer bel bağın
Kimlerden konyak içtin
Gelirsen darmadağın
Kız adın Fatma Handır
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Leblerin dolu baldır
Her gelen seni sever
Bu can sende ne candır
Bağlantı
Kız senin adın Dursun
Ay dolansın gün dursun
Zülfüne tembih eyle
Al yanaktan yan dursun
Bağlantı
Kız senin adın Gülçin
Bülbül ağlar gül için
Herkes bana düşmandır
Seni sevdiğim için
Bağlantı
Kaynak: Abdulvahit Kuzecioğlu

Sayfa 44

İncinir (Ela Gözlerine Kurban)
Ela gözlerine kurban olduğum
Salhı gezme kemer belin incinir
Dökme zülüflerin yüzün üstüne
Yel vuranda sırma telin incinir
Eridi kalmadı yüreğim yağı
Dolmuş da gidiyor o civan çağı
Beyaz bileğine gümüş kol bağı
Sıktırma sevdiğim kolun incinir
Der Şamili gelip melul olursun
Ah eylerim intizarda kalırsın
Benden ayrısına meyil verirsin
Örselerler gonca gülün incinir
Kaynak: Aşık Şamili

İncinme Gönül

İncime (Kimse Tenha Galmaz)

Muh Aliye doğru giderik
Turap et kendini incinme gönül
Onların kelamını zikir ederiz

Kimse tenha galmaz sevmeyi bilse
Hoşbeht o kes olar sevib-sevilse
Menim söylediyim senin deyilse
Yarın vefasızdır–behtden incime

Biz onları öyle aradık bulduk
Destanı değiliz desturu aldık
Pirin divanında eğlendik durduk

Direksiz gurulmaz ne ev ne koma
Adi çiçeyi de üreksiz alma
Çalış çöreksiz ol sevgisiz olma
Ürek amansızdır–yohdan incime
Nadan ilmesine tez düşer düyün
Dil-ağıza salar adını bir gün
Dünya senin olsa açılmaz könlün
Derdler zamansızdır–vahtdan incime
Nesib bir gismetdir artıg yeyilmez
Teze olan yerde köhne geyilmez
Servi gamet sınar amma eyilmez
Felek insafsızdır–ohdan incime
Bir savab olsa da yetim sahlamag
Böyük dahilikdir baş sığallamag
Namerd peşesidir çapıb-talamag
Şahlar amansızdır–tahtdan incime
Kaynak: Huraman Vefa
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Bir daha bu lafları böyle eyleme
Hatırımı yıkıp da gönlüm eğleme
Tatlı şeylerimi acı eyleme
Gözlen hey erenler bize taş geldi
Kardeş oldu idik pekçe güç geldi
Evelce bir idik şimdi beş geldi
Hulusi'yem bunu söyler canından
Vallahi yalan değil tamam yerinde
Bize iftira eden bulsu n dininden
Turap et kendini incinme gönül
Kaynak: Aşık Hulusi

İncinme Gönül İncinme
Türap olup düştüm toza
İncinme gönül incinme
Tahammül eyle her söze
İncinme gönül incinme
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Türaplık cümlenin başı
Üstüne atarlar taşı
Daim çiğnenmektir işi
İncinme gönül incinme
Koy sana kötü desinler
Her ayıbına gülsünler
Hergün gıybetin kılsınlar
İncinme gönül incinme
Muhammet Miraç'tan indi
Ali'm nur ile boyandı
Bühtan Fatm'Ana'ya indi
İncinme gönül incinme
Pir Sultan'ım geçer aylar
Geçinir yoksullar baylar
Herkes sıfatını söyler
İncinme gönül incinme

Sayfa 45

Kuran m&#65533;indi hece m&#65533;indi
Haydin danışak alime
Gündüz m&#65533;indi gece m&#65533;indi
Melekler safa düzüldü
İblisin bağrı ezildi
Dört kitap nerde yazıldı
Yoksa gökten hoca m&#65533;indi
Melekler mevlanın hası
İblis ona oldu asi
Gökten ol kudret lokması
Toka m&#65533;inde aca m&#65533;indi
Karac&#65533;oğlan söyler ırdan
Destur aldım ben bir pirden
Beytullahın üstü nurdan
Beyte m&#65533;inde hacca m&#65533;indi

Söz: Pir Sultan Abdal

Kaynak: Karacaoğlan

İnciyem Üzülmüşem

İndi Şah'a Secd'eyledi

İnciyem üzülmüşem (diyar diyar yarim)
Gerdana düzülmüşem (şirin yar diyarım)
Baban verse v ermese (diyar diyar yarim)
Alnına yazılmışam (hayran yar diyarım)

Karşı karşı karlı dağlar
İndi Şah'a secd'eyledi
Mülk iyesi ulu beyler
İndi Şah'a secd'eyledi

(Bağlantı)
Diyar diyar diyarım şirin yar diyarım
Diyar diyar diyarım şirin yar diyarım

Benim istediğim kendi
Gerçekler ikrara kandı
Muhammet Mirac'a indi
İndi Şah'a secd'eyledi

Atladım girdim bağa (diyar diyar yarim)
Başım deydi yaprağa (şirin yar diyarım)
Ben seni alacağım (diyar diyar yarim)
Meğer girem toprağa (hayran yar diyarım)

Benim istediğim asıl
Canım kurban Şah'a beşir
Şehcivan'da Hasan Mansur
İndi Şah'a secd'eyledi

Bağlantı
Karadır kaşın kara (diyar diyar yarim)
Sinemde açtın yara (şirin yar diyarım)
Sen seni bir yan ettin (diyar diyar yarim)
Meni bıraktın nara (hayran yar diyarım)

Yer yüzünde biten otlar
Cana kıyar koçyiğitler
Ela gözlü arap atlar
İndi Şah'a secd'eyledi

Kaynak: İzzet Altınmeşe

Pir Sultan'ım oldu tamam
İşte geldi sahip-zaman
Dahi indi on'ki imam
İndi Şah'a secd'eyledi

İndi (Evveli Yalan Dünyaya)

Kaynak: Pir Sultan Abdal

Bağlantı

Evveli yalan dünyaya
www.ezgidiyari.com
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Sayfa 46

İndim Çayır Biçmeye

İndim Dere Başına

Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman

İndim dere başına
Sabun koydum taşına
Anası vermiyormuş
Kızını oynaşına

İndim çayır biçmeye (güzel han)
Eğildim su içmeye (yar amman)
Dediler yar geliyor (güzel han)
Kanat vurdum uçmaya (yar amman)
Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman
Eski ayva yeni nar (güzel han)
Küsme bana nazlı yar (yar amman)
Sen küsersen ben küsmem (güzel han)
Senden başka kimim var (yar amman)
Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yar amman

Karşıdan atlı geçti
Atlı kanatlı geçti
Ellere selam verdi
Beni ağlattı geçti
Çamdan sakız akıyor
Kız nişanlın bakıyor
Elinde bir demet gül
Burcu burcu kokuyor
Denizin ortasında
Koca fener yanıyor
Odada üç güzel var
Dönüyor da dönüyor

Kaynak: Yöre Ekibi
Kaynak: Emine Karadeniz

İndim Çayırı Biçmeye
(Of of) İndim çayırı biçmeye
(Leylim leylim yandım teşi)
Çayır incedir biçilmez
Edalı yardan geçilmez
(Bağlantı)
Aman teşi yandım teşi
Bu cana saldın ateşi
Gel yanıma sür savaşı
Arasam yarimi bulsam
Ah böyle cemal böyle
Maral türkmen gelini
(Of of) evlerinin önü arpa
Koyun gelir kırpa kırpa
Anası kızından körpe
Bağlantı
(Of of) evlerinin önü fındık
Fındığın dalına konduk
Göyaki biz gelin olduk

İndim Dere Beklerim
İndim dere beklerim (bi denem)
Vay benim emeklerim
Eller yarim dedikçe (bi denem)
Sızlıyor kemiklerim
İndim derede durdum (bi denem)
Bir çift güvercin vurdum
Güvercini ararken (bi denem)
Bir güzele vuruldum
Kaynak: Sarı Recep

İndim Dere Beklerim
İndim dere beklerim (aman of)
Vay benim emeklerim
Eller yarim dedikçe (aman of)
Sızlıyor yüreklerim

Bağlantı

İndim derede durdum (aman of)
Yedi gövercin vurdum
Yedi kızın içinde (aman of)
Kemiksiz'e vuruldum

Kaynak: Vasfi Akyol

İndim dere başına (aman of)
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Sabun koydum taşına
Sevda nedir bilmezdim (aman of)
O da geldi başıma
Kaynak: Şaziye Yılmaz

İndim Dere Irmağa
İndim dere ırmağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Zeytin dalı kırmağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Geldim seni almağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Başladın ağlamağa
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
(Bağlantı)
Nayda nayda nanay da hoy nanay da
Cilveloy nanay da
Pınar başı pıtırak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel burada oturak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bir sen söyle bir de ben
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bu sevdadan kurtulak
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bağlantı
Karşıda gül menevşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Gel güneşe güneşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Senin yarin gül ise
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Benim yarim menevşe
(Hoy nanay da cilveloy nanay da)
Bağlantı
Kaynak: Osman Aksu

İndim Derelerine
İndim derelerine aman
Bilmem nerelerine
Yanan dudaklarımı aman
Sürsem memelerine

Sayfa 47

Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
İndim dere boyuna
Huyu uydu huyuma
Onu düşümde gördüm
Doyamadım uykuma
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
Gezdim dere önünde
Hıdırellez gününde
Gelin gözünü kırpmış
Taktakın düğününde
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
İndim dere başına
Sabun koydum taşına
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
Hop cilveli yar aman
Kaş kara, gözler sürmeli yar
Kaynak: Ferruh Arsunar

İndim Derelerine
İndim derelerine (Oy Eminem)
Bilmem nerelerine (Oy Eminem)
Yarim yüzük yollamış (Oy Eminem)
Kınalı ellerime (Oy Eminem)
Giden ayak yorulmaz (Oy Eminem)
Yola çadır kurulmaz (Oy Eminem)
Böyle kalabalıkta (Oy Eminem)
Yar hatırı sorulmaz (Oy Eminem)
Gide gide yoruldum (Oy Eminem)
Sular gibi duruldum (Oy Eminem)
Şu zalimin oğluna (Oy Eminem)
Can yürekten vuruldum (Oy Eminem)
Kaynak: Hikmet Özgüven

İndim Dereye Durdum
İndim dereye durdum
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Çifte güvercin vurdum
Ben yarimi ararken
Kendimi uykuda buldum
Ben yandım aman
Şekerim şekerim şekerim aman
Evlide değilim bekarım aman
Ben yandım aman
İşli (de) tülbent başında
Kalem oynar kaşında
Senin için geziyom
Çeşmelerin başında
Ben yandım aman
Şekerim şekerim şekerim aman
Evlide değilim bekarım aman
Ben yandım aman
Kaynak: Remzi Atıl

İndim Dereye Durdum
İndim dereye durdum
Çifte güvercin vurdum
Güzeller içinde a canım
Bir esmere vuruldum
Ben güvercin olamam
Damdan dama konamam
Mumlar yaksam arasam
Sevdiğimi bulamam
Kaynak: Mehmet Alkan

İndim Geldim Silifke'den
İndim geldim Silifke'den buraya
Hep güzeller dizilmişler sıraya (haydi)
(Bağlantı)
Haydi haydi atlı geliyor
Şu kızın gamzeleri tatlı geliyor
Gün görünmez melengicin dalinden
Kimse bilmez ben garibin halinden (haydi)
Bağlantı
Aklı yoktur sana gönül verenin
Gece gündüz hayalinle dönenin (haydi)
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Sayfa 48

Bağlantı
Ben bilirim karanlıkta geleni
Dost mu sandın her yüzüne güleni (haydi)
Bağlantı
Kaynak: Cavit Erden

İndim Gülün Bağına
İndim gülün bağına kız ben garibem
Takıldım gül dalına seni de sevmişem
İstedim vermediler kız ben garibem
Kıyaram ben canıma seni de sevmişem
Bir kız gördüm karalı kız ben garibem
Sordum aslı nereli seni de sevmişem
Seni sevdim seveli kız ben garibem
Oldum dertler yoldaşı seni de sevmişem
Bir kız gördüm bedende kız ben garibem
Sallanidi gidende seni de sevmişem
Aklımı baştan aldı kız ben garibem
Her o kızı gorende seni de sevmişem
Kaynak: Halil Damdam

İndim Havuz Başına
İndim havuz başına
Bir kız çıktı karşıma
Sevda nedir bilmezdim
O da geldi başıma
Gelemem ben gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm gelemem ben
Havuz başında durma
Çapkın karşımda durma
Kirpiklerin ok olmuş
Yeter kalbimi vurma
Gelemem ben gidemem ben
Her güzele gönül veremem ben
Aç kolların sar boynuma
Üşüdüm gelemem ben
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Sayfa 49

Kaynak: Ahmet Yamacı

Bugün yaylımdadır geliyor koçlar

İndim Koç Babayı Devah Eyledim

Yağmur yağar çiselenir izleri
Elham suresine benzer gözleri
Ay ile gün gibi parlar yüzleri
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar

İndim koç babayı devah eyledim
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Gördüm cemalını salavat verdim
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Biri beyaz amma biri kırmızı
Onlar da seçerdi baharı yazı
Aynı Zülfikar’a benzer boynuzu
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Gördüm amma seçemedim izleri
Elham süresine benzer yüzleri
Gün çalmış parlıyor nurlu gözleri
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Geri dönmüş arslan gibi gidiyor
Gören aşıkları hayran ediyor
Hızır dedem çoban olmuş güdüyor
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Anlında yazılı kırk ayet Kur’an
Hiç mahrum kalır mı bu yola varan
Yarın mahşer günü şefaat veren
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Abdal Dedem biz çekeriz yasları
Evliya embiya hub nefesleri
Dört kapıya beyan olur sesleri
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar

Pir Sultan'ım biz çekelim yasları
Dört kitapta beyan oldu sesleri
Aşıklarda söyler bu nefesleri
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İndim Kuyu Dibine
İndim kuyu dibine de
Kuyu dibi saz imiş
Gelin diye sarıldım da
Suna boylu yar imiş
Ay oğlan Adanalı da
Evleri badanalı
Cepte harçlık kalmadı da
Kızlara dadanalı
İndim kuyu dibine de
Baktım suyun rengine
Analar kız besliyor da
Vermiyor sevdiğine

Kaynak: Abdal Dede

Gel oğlan bize gidek de
Güle nergize gidek
Ya gel sen bize gidek de
Ya ben al size gidek

İndim Koç Babayı Tavaf Eyledim

Kaynak: Durdu Demirel

İndim Koç Babayı tavaf eyledim
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Mübarek cemalin seyran eyledim
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Biri beyaz idi biri kırmızı
Onlar da seçerdi baharı yazı
Aynen Zülfikar'a benzer boynuzu
Bugün yaylımdadır geliyor koçlar
Alnının ortası yazılı Kur'an
Hiç mahrum mu kalır cemalin gören
Yarın mahşer günü şefaat uman
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İndim Kuyu Dibine
İndim kuyu dibine (tango)
Baktım suyun rengine
Analar kız beslemiş (tango)
Vermiyor sevdiğine
Tangolara gideceğim vay şinanay
Şinanay şinanay hop şinanay
Kuyu dibinde kuyu (tango)
Uyu meleğim uyu
Yarime serhoş derler (tango)
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İçtiği üzüm suyu
Tangolara gideceğim vay şinanay
Şinanay şinanay hop şinanay
Kaynak: Nail Aslanpay

İndim Kuyu Dibine

Sayfa 50

Hangi bir derdime yanam
Başımı sevdaya salan
Dağlar derdim varı benim
Bir ağa beyim varı benim
İndim yarin bahçesine gülleri mercan gibi
İrisin derdim döşürdüm ufağın fincan gibi
Yar seninle gel gezelim ikimiz bir can gibi

İndim kuyu dibine
Baktım suyun rengine
Yüzbin liralık kızıdım
Düşemedim dengime

Hangi bir derdime yanam
Başımı sevdaya salan
Dağlar derdim varı benim
Bir ağa beyim varı benim

A yarim neredesin
Gözlerime perdesin
Çok aradım çok sordum
Varmadığım yerdesin

Kaynak: Faik Buz

El edersem cama gel
Göz edersem dama gel
Hiçbirşeyler bilmezsen
Desti al da suya gel
Kaynak: Yaşko Gökkaya

İndim Kuyun Dibine
İndim kuyun dibine havar kardaşım
Baktım suyun dibine canım sırdaşım
Analar kız beslemiş havar kardaşım
Vermiyor sevdiğine canım sırdaşım

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine gülden geçilmez
Gülden geçtim selden geçtim yardan geçilmez
Acıdır aşkın şarabı birden içilmez
(Bağlantı)
Canım ela gözlüm
Hyın oldum ben sana
Konca güller arasında
Vuruldum sana
Yarimin gül bahçesine attım kendimi
Yandım ela gözlüm nerden aldın rengini
Çok aradım şimdi buldum kendi dengimi
Bağlantı

Dereler buz bağlamış havar kardaşım
Dibi nergiz bağlamış canım sırdaşım
Beni bir gelin vurdu havar kardaşım
Yaramı kız bağlamış canım sırdaşım

Kaynak: Osman Azizov

Arpalar dize kardaş havar kardaşım
Gel gidah bize kadar canım sırdaşım
Mevlam güzel yaratmış havar kardaşım
Topuktan göze kadar canım sırdaşım

İndim yarin (de) bahçasına (da) feslihan yoldum
(Aman aman da feslihan yoldum)
Yolmasını (da) bilemezdim (de) dalını girdim
(Aman aman da dalını girdim)

Kaynak: Abdullah Balak

İğde dali (da) gevrek olur (da) basmaya gelmez
(Aman aman da basmaya gelmez)
Elin gızı da nazlı olur da küsmeye gelmez
(Aman aman da küsmeye gelmez)

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine gül açılmış gül güle
Yanakların al al olmuş haber verin bülbüle
Ben seni sevdim seveli düşmüşüm dilden dile
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İğde dalı (da) iğde dalı (da) gar gibi çiçek
(Aman aman da gar gibi çiçek)
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Sayfa 51

Benim yarim (de) odalarda (da) oynayan köçek
(Aman aman da oynayan köçek)

Goncasını ayrı koydum
Al yanağa takmağa

Kaynak: İsmet İnci

İndim yarin bahçesine
Kara dut parmak gibi
Kaldır yarim yaşmağını
Ak gerdan kaymak gibi

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine gül sarılmış gülgüle
Gülün bir dali girilmiş haber (de) verin bülbüle
Ben seni sevdim seveli düşmüşüm dilden dile
Yağma yağmur esme poyraz yolda yolcum var be
Serimi sevdaya saldı yarla çengim var benim
İndim yarin bahçesine gülleri mercan gibi
İrisin derdim devşirdim ufağı fincan gibi
Gel sarılalım gezelim ikimiz bir can gibi
Yağma yağmur esme poyraz yolda yolcum var be
Serimi sevdaya saldı yarla çengim var benim
Kaynak: Mustafa Şimşek

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine (aman)
Karadut parmak gibi (of aman aman)
Sıyırdım yaşmağın baktım (aman)
Al yanak kaymak gibi
Benim yarelerim işler işler
İşler aman onulmaz of aman
Benim sevdam yürektendir aman
Buna çare bulunmaz
İndim yarin bahçesine
Güller açmış kırmızı
Yaneğinde üç beni var
Sandım sabah yıldızı
Benim yarelerim işler işler
İşler aman onulmaz of aman
Benim sevdam yürektendir aman
Buna çare bulunmaz
Kaynak: Mümin Veysel

İndim Yarin Bahçesine
İndim yarin bahçesine
Gül kopardım kokmağa
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İndim yarin bahçesine
Hep güllerle donanmış
Bak şu hakk'ın hikmetine
Ne güzeller yaratmış
Kaynak: Sabri Gencer

İndin Dereleri Engin Mi Sandın
İndin dereleri engin mi sandın
Dalı püsküllüyü dengin mi sandın (yandım)
Yelelem yelelem yelelelelem
Giderin giderin orman arası
Çekilmez ellerin kahrı belası (yandım)
Yelelem yelelem yelelelelem
Giderin giderin eski yurtlara
Derdimi silkerim yeşil otlara (yandım)
Yelelem yelelem yelelelelem
Kaynak: Ahmet Kızılok

İndin Dereleri Engin Mi Sandın
İndin (indiğin) dereleri engin mi sandın
Dalı püsküllüğü dengin mi sandın
Yandım
İndin dereleri gölge basar mı
Suçu olmayanı beyler asar mı
Yandım
Giderin (giderim) giderin orman arası
Çekilmez ellerin gahrı belası
Yandım
Giderin giderin eski yurtlara
Derdimi silkerin (silkerim) yeşil otlara
Yandım
Gide gide gitmez oldu yanlarım
Ağlamaktan görmez oldu gözlerim
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Sayfa 52

Yandım
Gide gide kundurama kum doldu
Kum da değil mendilime kan doldu
Yandım

Askerler geliyor karadan düzden
Sırtında çantası çarığı bezden
Nasıl ayrıldılar gelinden kızdan

Kaynak: Alaettin Zengin

Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme

İner Gelir Şu Dağların Dumanı

Kaynak: Yöre Ekibi

İner gelir şu dağların dumanı
Hiç kalmamış güzellerin imanı vay
Şimdi geldi yar sevmenin zamanı
Gelir geçer ak elleri kınalı vay

İnginli Yüksekli Kayalarımız 2

(Bağlantı)
Vay vay sürmeli meleğim vay
Vay vay kurbanın olayım vay
Haydaman yoluna da öleyim vay
Ağzında dişleri inciden aktır
Güzeller içinde emsalin yoktur vay
Güzeli gösteren kaş ile gözdür
Gelir geçer ak elleri kınalı vay

Cevizin yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin
Yanıma gelmiyor muhannet yarim
Örtün yazmasını boylu boyunca
Değmeyin yarime günler doğunca
Gümüş cezve idim kaynadım coştum
Kendi yağımla kavruldum piştim
İyiler içinde kötüye düştüm
Örtün yazmasını boylu boyunca
Değmeyin yarime günler doğunca

Bağlantı
Kaynak: Cemal Karaelmas

İnginli Yüksekli Kayalarımız 1
İnginli yüksekli kayalarımız
Gamilen yoğruldu mayalarımız
Doğurmaz olsaydı analarımız
Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme
Çarşıdan aldım el kadar astar
Nerde güzel gördümse kocası asker
Asker karıları kocasını ister
Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme

Budadım bağını yemedim üzüm
Kaynatın pekmezi gelirim güzün
Yanına gelmeye kalmadı yüzüm
Örtün yazmasını boylu boyunca
Değmeyin yarime günler doğunca
Elma idim kopardılar dalimden
Ayırdılar beni nazlı yarimden
El ayrılmış ben ayrılmam yarimden
Örtün yazmasını boylu boyunca
Değmeyin yarime günler doğunca
Kaynak: Silleli Mehmet Karol

İniledi Dağlar Koptu Kayalar

Askerin bıyığı burmadan burma
Bir teli ibrişim bir teli sırma
Asker karısı isen karşımda durma

İniledi dağlar koptu kayalar
Diğneyince hey ağlar var iş böyl'olur
Haberim götürün gül yüzlü yare
Bir haldan bilmeze zor iş böyl'olur

Mektubun dizime kaküllerin yüzüme
Ne dedimde bakmaz oldun yüzüme

Diğneyince (dinleyince) Ferhad'ınan Şirini
Onlar ne hub sevmiş birbirini
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Ferhat dost (yar) yoluna koymuş serini
Ahdi bütün sadık yar iş böyl'olur
Kaynak: Kazım Yıldırım

İniler (Canevimden Vurdu Felek)
Canevimden vurdu felek neyleyim
Ben ağlarım çelik teller iniler
Ben almadım toprak aldı koynuna
Yarim diyen bülbül diller iniler
Doya doya mah cemalin görmedim
Saçlarını çözüp çözüp örmedim
Bir gececik sefasını sürmedim
Sarmadığım ince beller iniler
Kara olur Okçular'ın yoncası
Görülmemiş bu dünyada buncası
Açılmadan kopup düştü goncası
Bahar ağlar açan güller iniler
Gider oldum Avşar ili yoluna
Bakmam gayrı bu diyarın gülüne
Karaları taksın çapar koluna
Yağız atlı nice kullar iniler
Göremedim baharını yazını
Çalamadım curasını sazını
Özge yarin nice çekem nazını
Gözlerimden akan seller iniler
Varayım da mezarına varayım
Başucunda el kavşurup durayım
Bıktı mıydı benden deyi sorayım
Mezarına giden yollar iniler
Yürü bre Dadaloğlu'm yürü git
Dertli dertli Çukurova yolun tut
Bunda suçun varsa hakka tövbe et
De ki gayrı bizim iller iniler

Sayfa 53

Çifte Kuzusu Var Dağlar Maralı
Kuduretten Kaşı Gözü Karalı
Avcı Vurmuş Anaları Yaralı
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Davut Sulari'yem Olmuşam Nöker
Ceyran Avuç Avuç Gözyaşı Döker
Bizim Yaylalarda Sürüler Yatar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran
Kaynak: Davut Sulari

İnilerim (Ulu Kervan)
Ulu ulu kervan geçen
Yollar gibi inilerim
Karlı karlı dağlar aşan
Seller gibi inilerim
Yücesinden er haykırmaz
Sığın geyigi böğürmez
Kuş uçmaz kervan yüğürmez
Beller gibi inilerim
Canım od içine düşmüş
Kaynayıp ciğerim pişmiş
Hocasından ayrıdüşmüş
Kullar gibi inilerim
Hayali bende dolunmuş
Ah ile bağrım delinmış
İçinde beyi alınmış
İller gibi inilerim
Yapıdan düşmüş bozulmuş
Top tüfek vurmuş ezilmiş
Kil'selerde haç yazılmış
Killer gibi inilerim

Kaynak: Dadaloğlu

Miskin Aşık bilmez neden
Evliya gayretin güden
Subhan deyip tesbih eden
Diller gibi inilerim

İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

Kaynak: Kul Aşık

Yakut Yaylasından Asarken Yolum
Gördüm Ki Yaralı Ağlar Bir Ceyran
Avcı Vurmuş Kanları Yere Akar
İniler Sızılar Ağlar Bir Ceyran

İnilersin Dolap Derdin Ne Senin
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Ali Ali deyü ne inilersin
İnilersin dolap derdin ne senin
Sen de benim gibi yardan m'ayrıldın
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İnilersin dolap derdin ne senin
Dolap iniledi düştü ırmağa
Muhammed'in hub cemalin görmeğe
Hasan Hüseyin'e bir su vermeğe
İnilersin dolap derdin ne senin
Kim kesti getirdi seni yerinden
Dağlar taşlar ah eyledi zarından
Sen de mi ayrıldın nazlı yarinden
İnilersin dolap derdin ne senin
Sana yad ellerin eli mi değdi
Yoksa ırakibin dili mi değdi
Yaz bahar ayının seli mi değdi
İnilersin dolap derdin ne senin
Pir Sultan Abdal'ım aşka dayandı
Hasret narı ile ciğerim yandı
Yoksa Hüseyin'den haber mi geldi
İnilersin dolap derdin ne senin
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İnkisar Eylemem
İnkisar eylemem yazık serine
Yatak içre can veresin vay sebep
Ağzından burnundan hicran yerine
Parça parça kan veresin vay sebep
Yata yata her bir yanın çürüsün
Zebaniler etrafını bürüsün
Damarın çekilsin kanın kurusun
Hastalara şan veresin vay sebep
Ne düşmüşsün bu Nuri'nln kastine
Yakan geçsin zebaniler destine
Dokuz ay yatasın bir yan üstüne
On bir ayda can veresin vay sebep
Kaynak: Tokatlı Nuri

İnönü'nün Hanları (Cevriyem)
İnönü’nün hanları
Galdırınverin camları
Süleyman Çavuş'u öldüren ela da gözlü Cevriyem
Şu Ballığın çamları
Guz Dağ’ından indin mi
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Vay gır atına bindin mi
Gır atına binmeden ela da gözlü Cevriyem
Düşmanını bildin mi
Dağdan indim ovaya
Keklik girdi yuvaya
Avcılar pusu kurmuş ela da gözlü Cevriyem
Süleyman Çavuş’u vurmaya
Kaynak: Muammer Uludemir

İnsaf Eyle (Ey Nazlı Sevdiğim)
Ey nazlı sevdiğim mestane gözlüm
Ne müşkül haldeyim bil insaf eyle
Şahin kırdı kanadımı kolumu
Bunaldım çöllerde gel insaf eyle
Bu aşkın ateşi gizli tendedir
Damardadır iliktedir kandadır
Derdin bende ise derman sendedir
Elimi eline al insaf eyle
Doldurmuş testiye yayla suyunu
Selviler kıskanır usul boyunu
Türkmen misin öğreneyim soyunu
Çatma kaşlarını gül insaf eyle
Hoş geliyor bana sitemin nazın
Mest ediyor beni bülbül avazın
Geçmeden baharın bitmeden yazın
Dili süt dudağı bal insaf eyle
Mor zülüfün ak gerdana düşmesi
Daimi'nin sinesini deşmesi
Sensin aşıkların hayat çeşmesi
Ak biraz kalbime dol insaf eyle
Kaynak: Aşık Daimi

İnsaf Eyle Kanlı Zalim
İnsaf eyle kanlı zalim
Gönlümü üzdüğün yeter
Yar değil de ağyarınan
Dolanıp gezdiğin yeter
Yenice bildim fendini
Saldın adu kemendini
Yar beyaz göğsün bendini
Yad ele çözdüğün yeter
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Hayli dolaştım peşine
Aklım ermedi işine
Al bala salıp başına
Zülfünü düzdüğün yeter
Açtın sağalmaz yareyi
Lokman bulamaz çareyi
Ak üzre yanlış kareyi
Bilmeyip yazdığın yeter
Derdimend'im leyl ü nehar
Feryat eylerim her seher
Turnalarla tutup katar
Kanadın süzdüğün yeter
Kaynak: Aşık Derdimend

İnsan (Gözleri Kör Değil)
Gözleri kör değil kulağı sağır
Bütün kainatı bilmekte insan
Hayvan cehennemde cezası ağır
Huriler içinde cennette insan
Cennettir bu dünya insan olana
Cehennem de burda hayvan olana
Gönül haktır kıymetini bilene
Onu saygı ile anmakta insan
Temizlenmiş ruhu ak olmuş iken
Allahın katında pak olmuş iken
Ruh can ile can hak olmuş iken
Neden başkasına minnette insan
Şüphesiz Allahın gökler ve yerler
Garip'im biliyor sağırlar körler
Arayan mevlasın bulurmuş derler
Arayıp kendini bulmakta insan

Sayfa 55

Mutluktur hazdır aldığın buse
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Onsuz düşünülmez dünyada hayat
Aklıyla haslolur her türlü icat
Onunla dengeye girer tabiat
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Mekanlar keşfedip ülkeler kuran
cevher yüklü aklı fikrini yoran
Kendi yarasını kendisi saran
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Uzayı keşfetmiş bilginin feri
Çeliği eritmiş alnının teri
Canlılar içinde müstesna yeri
Evrenin kuruluş harcıdır insan
İçinde mevcuttur her şeyin rengi
Emeğiyle anlam bulur bu döngü
Hiç bir varlık onun olamaz dengi
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Doğruyu yanlışı ayırt ederek
Ehil elleriyle ilmi güderek
Aklıyla sırları çözmüş giderek
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Değişmez kanundur aldığın feyiz
Biz köşe taşıyız ekmeğiz suyuz
Bir kez düşününüz ne olduk neyiz
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Der İlhami kötülüğü bilerse
Nasıl ki ozonu gazla delerse
İnanın doğruyu yapar dilerse
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Kaynak: İlhami Arslantaş

Kaynak: Neşet Ertaş

İnsan Azdı Kuduz Oldu

İnsan (Oturup Şöyle Bir Düşün)

İnsan azdı kuduz oldu
Böyle bir zamana kaldık
Dünyaya yalancı doldu
Böyle bir zamana kaldık

Oturup şöyle bir düşün dünyayı
Gerçekten dünyaya yansıt aynayı
Hele bir gör şu mükemmel binayı
Evrenin kuruluş harcıdır insan
Daha kundağında ses verir sese
Gülücükler atar anne gel dese
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Fakir olan candan bıktı
Bir ekmek üç bine çıktı
Böyle bir zamana kaldık
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Kaynak: Aşık Derdi Derya

İnsan Denen Mana
İnsan ilimdir
İlim bilimdir
İlimli insan
Aklı selimdir
Dünya zerredir
Zerre küredir
Nokta kelamdır
Kelam alemdir
Kainat vardır
Yaradan sırdır
Allahı inkar
İlmi inkardır
Mana bir haldır
Madde hamaldır
Ruh ölüm bilmez
Tende zevaldır
Feymani kemal
Kemalse cemal
İlim tıpkı bal
Kısmetini al
Kaynak: Aşık Osman Feymani

İnsan İnsan Dedikleri
İnsan insan dedikleri
İnsan nedir şimdi bildim
Can can deyü söylerlerdi
Ben can nedir şimdi bildim
Kendisinde buldu bulan
Bulmadı taşrada kalan
Müminin kalbinde olan
İman nedir şimdi bildim
Bir kılı kırk yardıkları
Birin köprü kurdukları
Erenler gösterdikleri
Erkan nedir şimdi bildim
Sıfat ile zat olmuşum
Kadr ile berat olmuşum
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Hak ile vuslat olmuşum
Mihman nedir şimdi bildim
Muhiddin eder Hak kadir
Görünür her şeyde hazır
Ayan nedir pinhan nedir
Nişan nedir şimdi bildim
Kaynak: Muhittin Abdal

İnsan Kısım Kısım
İnsan kısım kısım yer damar damar
Kaşların lam elif yüzlerin kamer
İnce bel üstüne olayım kemer
Yakışır bellere sar beni beni
Değişmiş donunu olmuş üveyik
Şahine benziyor gözleri büyük
Sen bir avcı ol da ben olam geyik
Doldur tüfeğini vur beni beni
Hadi canan kapınızda kul olam
Layık mıdır yanıp yanıp kül olam
Sen bir bahçıvan ol ben de gül olam
O nazik ellerinen der beni beni
Kaynak: Ali Delice

İnsan Kısım Kısım
İnsan kısım kısım, yer damar damar
Kaşların yay edip, gözlerin kamer
İnce bel üstüne yar yar olaydım kemer
Yakışır bellere canım, sar beni beni
Ben isterim şeker şeker ola, bal ola
Değme bana yana yana kül olam
Sen bir bahçivan ol canım ben de gül olam
Yakışır ellere canım, der beni beni
Söz: Geleneksel

İnsan Olmak
İnsan İnsanlığını Bilse Kan Akar Mı Dünyada
Fani Dünya Gelir Geçer Bunun Olsa Farkında
Dalmış Günah Deryasına Tevbe Etmiş İnsanlığa
İnsan Olmanın Farkına Varan Varmı Bu Dünyada
Kaynak: Muammer Pınar
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İnsan Olmak Suçmuş Meğer
Doğarken de ağlamışım
Hiçbir kere gülmemişim
Dertlerle başbaşa kalıp
Neşe nedir görmemişim
Hal bu gardaş ben neyleyim
Hem işimde hem aşkımda
Sefa sürmedim yaşamda
Kardaş yaşamak bu mudur
Dertler bir değil bu yaşta
Söyle gardaş ben neyleyim
Nebyanlı birgün ölecek
Sanki dertler de bitecek
İnsan olmak suçmuş meğer
Ahrette de dert çekecek
Söyle tanrım ben neyleyim
Kaynak: Ozan Nebyanlı

İnsan Olmaya Geldim
İkilik kinini içimden atıp
Özde ben bir insan olmaya geldim
Taht kuralı ariflerin gönlünde
Sözde ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana koymaya geldim
Meğerse aşk imiş canın mayası
Ona mihrap olmuş kaşın arası
Hakkın işlediği kudret boyası
Yüzde ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana koymaya geldim
Bütün mürşitlerin tarif ettiği
Sadıkların menziline yettiği
Evliyanın enbiyanın gittiği
İzde ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana koymaya geldim
Ben de bir zamanlar baktım bakıldım
Nice yıllar bir kemende takıldım
O aşkı mecazla yandım yakıldım
Közde ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana koymaya geldim
Süregeldim aşk meyini içerek
Herbir akı karasından seçerek
Varlık dağlarını delip geçerek
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Düzde ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana koymaya geldim
Gör ki Nimri Dede şimdi neyleyip
Gerçek aşk her yönüyle söyleyip
Her türlü sefaya veda eyleyip
Sazda ben bir insan olmaya geldim
Serimi meydana koymaya geldim
Kaynak: Nimri Dede

İnsan Pazarı
Kondulardan gelmişik lo
Açlık yoksulluk çekmişik
Her sabahın seherinde
Güven parkta birikmişiz
Açlığın dini olmaz
Yoksulluğun vatanı
Körolasın körolasın körolasın
Kahpe devran
Güven parkta bir anıt var
Yumru yumru kara taştan
Yazıyor ki o anıtta
Övün çalış güven ey Türk
Açlığın dini olmaz
Yoksulluğun vatanı
Körolasın körolasın körolasın
Kahpe devran
Cam sileriz pırıl pırıl
............. noktacığı
Yeter ki gelsin de ekemek
Biz her bir işi görürüz
Açlığın dini olmaz
Yoksulluğun vatanı
Körolasın körolasın körolasın
Kahpe devran
Ayşelerik fatmalarık
Güllülerik hatçalarık
Güven parkta o anıta
Çok saygı selam ederik
Öğünsek de güvensek de
Çalışsak da olmuyor ki
Türklük değil öğünü yok
19.04.2018 23:22:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

Açlık Türkü bilmiyor ki
Açlığın dini olmaz
Yoksulluğun vatanı
Körolasın körolasın körolasın
Kahpe devran
Kaynak: Hasan Hüseyin

İnsan Severek Koklarsa
İnsan severek koklarsa
Çimenler gül kokarmış
Sevmeden yarse baklavayı
Midesi gaz yaparmış
Hayaldeki kadın başka
Kollardaki olunca başka
Ne yaparsın kader dersin
Her kes şaşar bu aşka
Kollarıma alsam seni
Sarsam sıkıca bedenini
Gül bahçenden gül derlesem
Söyle sever misin beni
Hayat yazar oyununu
Biz yaparız yorumunu
Sanma böyle sürecek bu
Ayarlarız durumunu
Ne diyeyim ne edeyim
Diye geçti gitti hayat
Söylenecek söz söylenmeli
O zaman herkes eder rahat
Yatağından bıktığında
Seni fazla sıktığında
Ben hep buradayım
Ona fazla kızdığında
Alev alev olur dudak
Sevdiğine kavuşunca
Sıcak sıcak sarılınca
Kollar tende buluşunca
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Elim insana insana
Türkülerde eyler nazar
Dilim insana insana
Kainata şöyle bakin
Sona doğru gider akın
Şah damardan daha yakın
Ölüm insana insana
İnsan diye geldik madem
Kimi bunu bilmez nidem
Yakışır mı söyle adem
Zulum insana insana
Kıssa etsin sözü kimse
Akıl fikir azı kimse
Hayvan olur bazı kimse
Derim insana insana
Hiç bir şey varolmaz yoktan
Hak insanda insan hakta
Ben kıblemi buldum çoktan
Yolum insana insana
Garibi der yari övmek
Yüreği tavında dövmek
Yakışır gönülden sevmek
Gülüm insana insana
Kaynak: Aşık Garibi

İnsana Sevmek Yaraşır
Batın zahir özde gizde
İnsana sevmek yaraşır
Yaz baharda kışda güzde
Dört mevsimde aşk yarışır
Geldik insan sıfatında
Halk olduk Hakk'ın katında
Sevdam insanlık atında
Dünya sonsuza varışır

Kaynak: Mustafa Emirler

Gönül yanar kızgın narda
Üşümem boranda karda
Gece gün olur Şiar'da
Gider yarına karışır

İnsana (Gönülden Maniler)

Kaynak: Ozan Şiar Can

Gönülden maniler yazar
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İnsanca Yaşamak Budur
Vücuttan bağımsız büyüyen bir et
O bir uzuv değil ancak bir urdur
Sana ne bana ne kime ne demek
Kalpten mesaj değil nazdır ve kurdur
İnsanca yaşamak herkesin hakkı
Eti tırnaktansa ayırmak zordur
Budur hayvan ile insanın farkı
İnsanlarsa yalnız Rabbine kuldur
Malkoç Ali dil dökersin her zaman
Kalbini her daim huzurla doldur
Derde göz kapamak değildir derman
Dünya imtihandır dikenli yoldır
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İnsanımız Var (Ey Sofu)
Ey sofu bizlere kem gözle bakma
Özünü farkeden insanımız var
Gerekse cennete bizi bırakma
Bizim de bir huri gılmanımız var
İster tapusun al cennet alanın
Meftunu değiliz huri gılmanın
Yarın ki kevserden sen doyur karnın
Bugun bulup içen mestanımız var
Manasını biliriz ilm-i irfanın
Bizce değeri yok kuru davanın
Bunun için bize gel sıkma canın
Hep dinlere önder vicdanımız var
Kim hoşlanır senin böyle halinden
Hem dua hem küfür çıkar dilinden
Geçtik ham sofunun kıl-u kalinden
Hılkati-i ademiz izanımız var
Nesini yemişiz bilmem sofunun
Sanki düşmanıyız her zaman onun
Ortağı değiliz huri gılmanın
İbreti, bizim bir cananımız var
Kaynak: Aşık İbreti

İnsanız Bu Şeref Bize Yetmez Mi
Dağda sahipsiz taş olabilirdik
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Dalda garip bir kuş kalabilirdik
Susuz yaprak olup solabilirdik
İnsanız bu şeref bize yetmez mi
Burda misafiriz bir yolculuk var
Misafire düşen sorumluluk var
Haddi aşan kula dünya gelir dar
İnsanlıktır hedef bize yetmez mi
Malkoç Ali korku - ümit arası
Merhem ile iyileşmez yarası
Günahkardır yoktur başka sevdası
Yolumuzda sedef bize yetmez mi
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İnsanlar Ölüyor Dünya Susuyor
Kan ile beslenen doyar mı cana
Zalim müttefiktir zulümden yana
Vicdanlar titriyor dokunur bana
İnsanlar ölüyor dünya susuyor
Dengeler belirsiz fikir israfta
Barış adalet mi bekliyor rafta
Üzüntü ve tepki gösteriş lafta
Zalimler gülüyor dünya susuyor
Kurt çakal barışıp pay eylemişler
İnsanlığı oka yay eylemişler
Kalpleri şeytana tay eylemişler
Silah yargılıyor dünya susuyor
Burnumun dibinde bombalar patlar
Sabır mı dayanır taş olsa çatlar
Manda yön şaşırmış sınırda otlar
Ateş yükseliyor dünya susuyor
Hep tarih midir bu tekerrür eden
Düşünmez mi insan bu azap neden
Birlik nerye uçtu biz mi terk eden
Zulüm haykırıyor dünya susuyor
Birleşmiş milletler kime birleşmiş
Eşkıya en otlak yere yerleşmiş
Gelişmişler canilikte sözleşmiş
Ne canlar soluyor dünya susuyor
Medeniyet demek bu mudur yani
Nerde insan hakkı adalet hani
Gündemi belirler kanlı bir cani
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Kabirler doluyor dünya susuyor

Sayfa 60

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İnsanlığa ermek derdim
Ben gönlümü dosta verdim
Sanma ki buna pişmanım

İnsanlara Canım Kurban

Kaynak: Aşık İbreti

Dünyadaki yaratılmış
İnsanlara canım kurban
İnsan kıymetini bilen
İnsanlara canım kurban

İnsanlığı Yaşa Bir

Ne olursa dini dili
İnsanlar dünyanın gülü
Hakkın en sevgili kulu
İnsanlara canım kurban
Doğuda ister batıda
Toplanalım bir çatıda
Dışarıda toplantıda
İnsanlara canım kurban
Güneş altında eriyen
Görüp ileri yürüyen
Çalışıp işe yarıyan
İnsanlara canım kurban
Kaynak: Edibe Sulari

İnsanlığa Değer Verir
İnsanlığa değer verir
Öyle bir ehli insanım
Kötü ahlakı hor görür
Ona hiç kaynamaz kanım
Sofu cennet sorma bana
Cehennem kar etmez bana
Kederlenme benden yana
Cennet benim ben insanım
Bana sorma abdes namaz
Sabırlı ol hele biraz
Arapçam kısadır pek az
Safi Türkçedir lisanım
Yetmiş iki huri bilmem
Verseler yine de almam
Çünkü ben hakkından gelmem
Geçimi dar bir insanım
İbreti böyle bir ferdin
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Bir gönüle tahtını kur
Yaşa erdeminle vakur
Dört adımlık öte çukur
İnsanlığını yaşa bir
Gel sevelim sevilelim
Kötülükten arınalım
Bir olalım dirilelim
İnsanlığını yaşa bir
Çektik nice gamı derdi
Hayat hepimizi yordu
Bu gözler neleri gördü
İnsanlığını yaşa bir
Evhamı gündüz geceli
Dirliksiz boğma mecali
Elle çağırma eceli
İnsanlığını yaşa bir
Susarsan sevgiye susa
Dostunu bul etme tasa
O gerek sana hülasa
İnsanlığını yaşa bir
Yerde insan gökte hale
Ermişsin sen bir kemale
Ne yakışmaz bu cemale
İnsanlığını yaşa bir
Der İlhami sanma kader
İnsan kendi kendin güder
Aklını etmeden heder
İnsanlığını yaşa bir
Kaynak: İlhami Arslantaş

İnsanlık Benliği Aşmadır
Değirmende taşın büyük öğünme
Suyun gür ve duru ona güvenme
Buğdayın karadır sakın dövünme
İmalatta verimliğe bakarlar
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Az çoktan üstündür öze uygunsa
Kendine faydasız beyin yorgunsa
Gönüllere girmek derdin kaygınsa
Kemalatta inceliğe bakarlar
Yediğin önünde kalan yalakta
Öğütlerden biz iz yok mu kulakta
Dayanışma nerde şimdi kul hakta
Kainatta önceliğe bakarlar
Sayılar değildir değerli olan
Manayı omuzlar kalbi nur dolan
Cismini terk eden keşfetti yalan
Semavatta yüceliğe bakarlar
Kelimeler birleşti söz eyledi
Anlayana inceden göz eyledi
Malkoç Ali kendine öz eyledi
Hurufatta heceliğe bakarlar
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İnsanlık Görmemiş İnsan İçinde
İnsanlık görmemiş insan içinde
Kendini bir insan sanır zavallı
Oturup kalmamış adem içinde
Sohbetini irfan sanır zavallı
Ehl-i kamil meclisine varmamış
Medeniyet mektebine girmemiş
El içinde el yumruğun görmemiş
Pençesini aslan sanır zavallı
Terbiye zamanı yatmış uyumuş
İz'an bilmez edep erkan ne imiş
Yabanda yetişmiş dağda büyümüş
Minareyi orman sanır zavallı
Sohbet etmiş acem ile kürt ile
Ülfet etmiş ayı ile kurt ile
Karşı durup konuşmamış mert ile
Kendisini merdan sanır zavallı
Emsali'm der Delidağ'da salınır
Sanır akıl hep kendinde bulunur
Kulağında zilli çalker çalınır
Yoldan geçen kervan sanır zavallı

Sayfa 61

İnsanoğlu (İyi Bir Nasihatım Var)
Sizlere iyi bir nasihatim var
Bunu iyi dinle bil insanoğlu
İnsanlık vasfına kılasın karar
Bunu bir gündeme al insanoğlu
Ya erkek ya kadın anadan doğdun
Büyüdün kocaman bir adam oldun
Sen neyin peşine koştun yoruldun
Hakikat içinde ol insanoğlu
İnsan hak yapısı taş vurup yıkma
Gönül bir Kabedir nar verip yakma
İnsan olmayanın sözüne bakma
Anla esasını gel insanoğlu
Avare boşuna gezme şurada
Cennet cehennemi arama orda
Gözünün önünde işte burada
Kazan amelini gül insanoğlu
Bu Müslim Seyran'ın sözünü dinle
Hak gerçeğe inan bağlan özünle
Sakın yalan dolan deme sözünle
Kararında sabit kal insanoğlu
Kaynak: Aşık Müslim Seyrani

İnsanoğlu Nankör
İnsanoğlu nankör gör zaman zaman
Allahın yolundan sapar mı sapar
Mukayyet olmazsan aklına aman
İnceldiği yerden kopar mı kopar
Oğlunu kızını yetiştirmezsen
Dünya fani deyip geçiştirmezsen
Kalbinde Hak aşkı tutuşturmazsan
Kendi yaptığına tapar mı tapar
Kimlerle geziyor kim var yanında
Şeytan dolaşıyor onun kanında
Göreceksin seni elbet sonunda
Kuduz bir it gibi kapar mı kapar
Zikrinde hak diye inletilmezse
Allahın kelamı dinletilmezse
Varlığı birliği anlatılmazsa
Şeytanın yoluna sapar mı sapar

Kaynak: Aşık Emsali
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Herkesin hakkını çalarak gezer
Mazlumun ahını alarak gezer
Dünyada padişah olsan ne yazar
Azrail bir oyun yapar mı yapar
Kaynak: Ozan Şerafettin Hansu

İnşallah (Candan Sevenler)
Muhammed Ali'yi candan sevenler
Yorulup yollarda kalmaz inşallah
Ol İmam Hasan'ın yüzün görenler
Hüseyin'den Mahrum olmaz inşallah
Zeynel Abidin'den bir dolu içtim
Muhammed Bakır'la kaynayıp coştum
Ben İmam Cafer'in izine koştum
Andan gayrı yola salmaz inşallah
Musa-i Kazım'dan kopan erenler
Baş can verip bu cemleri görenler
Şah İmam Rıza'ya ağu verenler
Divanda şefaat bulmaz inşallah
Bir gün olur okuturlar defteri
Şah Oğlu'nun elindedir teberi
Uyanınca Taki Naki Askeri
Açılan gülümüz solmaz inşallah
Şah Hatayi'm bu pend bize yeter a
Özünü katagör ulu divana
Mehdi şevki şu cihanı tatar a
Şah kuluna sitem olmaz inşallah

Sayfa 62

Ebubekir Ömer Osman oldukça
Sofunun hayını huyunu bilmem
Gafur ismi elde ummana dalmam
İnşallah mahşerde susuz da kalmam
Aliyülmurtaza aslan oldukça
Allah Muhammedi mahzun göndermez
Ümmetinin hatırını sındırmaz
Cehennemde hicap edüp yandırmaz
İmam Hüseyin'le Hasan oldukça
Ruhsatı yetmez mi bu kadar ahın
Rahmetinden fazla mıdır günahın
Aşıkıyım Hakkın Resulullahın
Kaçan ceset ile bu can oldukça
Kaynak: Aşık Ruhsati

İntizar
Düğünçün gelsin de şerbet içirsin
Görünce yüzünü geri gaçılsın
Bazarlık yerine kefin biçilsin
Elinde gınanı soldurmayasın
Nazlı yarım al eline galemi
Al defteri yaz başına geleni
Demişler ki varma buna fukara
Göster bana gız acından öleni

Kaynak: Şah Hatayi

Toplandı gonşular n'oldu diyeler
Güveği gerdekte öldü diyeler
N'olduysa da nazardan oldu diyeler
Aziz'in ismini andırmayasın

İnşallah Eylemez İmana Muhtaç

Kaynak: Aziz Tok

İnşallah eylemez imana muhtaç
Eğer bir kişide irfan oldukça
Beş vaktına devam edüp kış ve yaz
Dilinde zikr ile Kur'an oldukça

İntizar (Nazlı Yarim Bu Ellerden)

Bihamdillah geçinirim az ile
Düşerim babına bin niyaz ile
Yanaşmam cehenneme söz ile
Muhammed Mustafa sultan oldukça
Ümidim muhkemdir beş ile dörde
Ne havfim dünyada ne de mezarda
Mizanda sıratta korkulu yerde
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Nazlı yarim bu ellerden gidersen
Keklik olur yollarını gözlerim
Unutup da hayallerden silersen
Ateş olsun yaksın seni közlerim
Bakmaz isen şu garipçe halime
Hazanlar işlesin gönül teline
Ölürsem sevdiğim üstüme gelme
Dünya ahret bacım deyip küserim
Bir ateş verdin ki yandı sönmüyor
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Kör oldu gözlerim bir şey görmüyor
Bir kez giden daha geri dönmüyor
Dağlar taşlar kahrol deyi seslerim
Amanı da nazlı yarim amanı
Dağılmaz başımın gamlı dumanı
Her bahar mevsimi yayla zamanı
Rüzgar olup mor dağlara eserim
Kaynak: Nuri Can

İntizar Eylerem Sevdiğim Sene
İntizar eylerem sevdigim sene
Hastalara şan veresen sevdigim
Onbir ay yatasan bir yan üstüne
Onikide can veresen sevdigim
Yata yata yan etlerin çürüsün
Ağzından burnundan hicran yürüsün
Çıkmasın can boğazında kurusun
Hastalara şan veresen sevdigim

Sayfa 63

Kaynak: Kasım Karşı

İntizar İmiş
Çorak yüreğimde bir gül açmıştı
Gülü dalındaki diken yer imiş
Gülleri demleyip şurup içmiştik
Bir damlası binbir ocak kor imiş
Çok yıllarım gizli yılın içinde
Zehir bellolmazmış balın içinde
Yaralı bir suna selin içinde
Çırpınışı bana intizar imiş
Emekçi'yim hayat seni kınardım
Kınar iken ölçer biçer sınardım
Bende beni bilen biri sanardım
Meğer daha neler neler var imiş
Söz: Ozan Emekçi

İntizarım Bak Kelama

Kabire söylerem kabir koymasın
Yılana söylerem gözlerin oysun
Nekir-i Münkerler cezalar versin
Canın Cehennemde yansın sevdigim

İntizarım bak kelama
Yarimden gelen selama
Rüzigar doldu aleme
Bana bad-ı saba düştü

Kaynak: Fehmi Uğraş

Felek birgün cana kıyar
Bizi kabdan kaba koyar
Kimi atlas libas giyer
Yardan bize aba düştü

İntizar Eylerim Yare
İntizar eylerim yare
Sanmasın ki gülmüşüm ben
Yarallarım pare pare
Sanmasın ki ölmüşüm ben

Kul Yusuf'um der ki kemler
Gözümden akıttım demler
Benim çektiğim sitemler
Yardan bana caba düştü

Kim ne derse desin bana
Değilim deli divana
Bilsin ki yar şu cihana
Sanmasın ki küsmüşüm ben

Kaynak: İlyas Güldibi

Sevdiğimi alamadım
Ben murada eremedim
Umduğumu bulamadım
Sanmasın ki yılmışım ben

İp attım ucu kaldı
Elimde tacı kaldı
Ben bekledim el aldı
Yürekte acı kaldı

Ne olmuş ki dostum bana
Karşı’yım ben acımana
İhtiyacım yok duana
Sanmayın ki ölmüşüm ben

Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
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İp Attım Ucu Kaldı
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Gidin durnalar gidin
Yarime selam edin
Yarim uykuda ise
Uykusun haram edin
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Gömlek giyer birmandan
Usandırdı bu candan
Ne de tatlı dili var
Geçemiyom bir yandan
Dallar solar mı
Hele güzel
Bana kıyar mı
Kaynak: Muzaffer Özden

İp Attım Ucu Kaldı
İp attım ucu kaldı
Tarakta gücü kaldı
Ben sevdim eller aldı
Yürekte acı kaldı
Almayı yüke koydum
Agzını büke koydum
Aldım yarin elinden
Boynumu büke koydum
Kaynak: Seyit Çevik

İp Attım Ulaş Diye
İp attım ulaş diye
Kapıyı dolaş diye
Ben seni niye sevdim
Derdime ilaç diye
Su verip maşrabadan
Doldurup taşırmadan
Ben de bir yar seveyim
Aklımı şaşırmadan
İp attım ucu kaldı
Tarakda gücü kaldı
En sevdim eller aldı
Yürekte acı kaldı

www.ezgidiyari.com

Sayfa 64
Kaynak: Ali Şen

İpek Gömlek Giyme Dedim
İpek gömlek giyme dedim giymişsin
El sözüne uyma dedim uymuşsun
Sen de böyle bal kaymağı yemişsin
Ak ellerin on parmağın kınalı
Siyah zülfün ak gerdana dolandı
Sizin dükkan bizim dükkan demirdendir demirden
Kaşlar değil, gözler beni deli eden
Sen değil min pencereden gel gel eden el eden
Ak ellerin on parmağın kınalı
Siyah zülfün ak gerdana dolandı
Kaynak: Osman Acarol

İpek Mendil Dane Dane
İpek mendil dane dane
Yudular serdiler güne
Ana Celal'ı yudular
Başucunda döne döne
Celal oy oy
Evlerinin önü yonca
Yonca kalkmış dam boyunca
Bu yoncayı kim biçecek
Celal oğlan olmayınca
Celal oy oy
Evlerinin önü kare
Selam söylen Celal yare
Nişanlısın eller almış
Bulunmaz mı buna çare
Celal oy oy
Evlerin önü arpa
Kırat gelir kırpa kırpa
Benim yavrum hastalanmış
Kuru yerde yata yata
Celal oy oy
Evlerinde var makine
Derdimi dökeyim kime
Benim yavrum hastalanmış
Götürmemişler hekime
Celal oy oy
Nasıl edek nereye gidek
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Derdimizi kime diyek
Suçu yalnız insan sevmek
Celal oy oy
Kaynak: Nuri Üstünses

İrafa Koydum Narı
İrafa koydum narı
Ağlarım zarı zarı
Küstürdüm de yolladım
İreyhan boylu yari
Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden
İraftaki siniler
Hasta olan iniler
Yari gurbette olanın
Kulakları çınılar
Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden
İraftaki gül suyu
Uyu sevdiğim uyu
Sana sarhoş diyorlar
İçtiğin üzüm suyu
Yar yandan yandan
Seviyom seni candan
İki can bir sevilmez
Ya ondan geç ya benden
Kaynak: Çekiç Ali

İrem Kız
Amana aman İrem kız
Gönlümü çalan hırsız
Eller ne der ise desin
Ben olamam ki sensiz
Ah İrem İrem'e
Benziyorsun cerene
Canım kurban ederim
Seni bana verene
Canım heyran ederim
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Seni bana verene
Ezelidir ezeli
Dağlar dökmüş gazeli
İrem'i görmeyeli
Olmuş dünya güzeli
Ah İrem İrem'e
Benziyorsun cerene
Canım kurban ederim
Seni bana verene
Canım heyran ederim
Seni bana verene
Çiçeği dal dal olsa
Tutunacak dal olsa
Yare derdimi söylerdim
Söyleyecek ham olsa
Ah İrem İrem'e
Benziyorsun cerene
Canım kurban ederim
Seni bana verene
Canım heyran ederim
Seni bana verene
Kaynak: Bilal Ercan

İreyhan Eker Misin (Lili Yar)
İreyhan eker misin (Lili yar)
Balınan şeker misin (Lili de lili yar)
Dünyada ettiğini (Lili yar)
Ahrette çeker misin (Lili de lili yar)
Karanfil oylum oylum (Lili yar)
Geliyor selvi boylum (Lili de lili yar)
Selvi boylum gelince (Lili yar)
Şen olur benim gönlüm (Lili de lili yar)
Karanfil olacaksın (Lili yar)
Sararıp solacaksın (Lili de lili yar)
Ben hakime danıştım (Lili yar)
Sen benim olacaksın (Lili de lili yar)
Karanfil oymak oymak (Lili yar)
Olur mu yare doymak (Lili de lili yar)
Yare doydum diyenin (Lili yar)
Caizdir boynun vurmak (Lili de lili yar)
Kaynak: Sırrı Sarısözen
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İrfan Meclisine Oturmak İçin
İrfan meclisine oturmak için
Engin olup engin varmak hoş olur
Hizmetleri tekmil yetirmek için
Gönül alıp gönül vermek hoş olur
Kişiye yüksekten bakıcı olma
Verdiğini başa kakıcı olma
Gönülleri yap da yıkıcı olma
Göz şavkı ile örmek hoş olur
Bir hizmet eyle ki dosta yarasın
Sakın ha azdırma dostun yarasın
Demesinler sana sen bir yarasın
Melhem ol sen yara sarmak hoş olur
Halil Semavi'yem gönül mimarı
İçim bir şehirdir vücut diyarı
Saklarım orada ulu gaffarı
Her an kalp gözüyle görmek hoş olur
Kaynak: Aşık Halil Yıldız

İrfan Mektebi
Bir acayip yere vardım
Baktım o yer meyhaneymiş
Kimler vardır diye sordum
Mensupları rindaneymiş
Güzel sözler duyup kandım
Özden alev alıp yandım
Ben onları sarhoş sandım
Meğer hepsi mestaneymiş
Kamillerin nefesinde
Anlam vardı saz sesinde
Bu arifler meclisinde
Meğer içki bahaneymiş
Orda vardı güler yüzler
Bilimseldi bütün sözler
Görüp anladım ki o yer
Bir mekteb-i irfaneymiş
Derviş Kemal denemeyi
Uygun görüp içtim meyi
Böyle güzel fakülteyi
Kınayanlar divaneymiş

www.ezgidiyari.com

Sayfa 66
Kaynak: Derviş Kemal

İrfanlık Olmaz (Öyle Kuru Dava)
Öyle kuru dava ile irfanlık olmaz
Huzur-i arife irfana karşı
Candan geçmeyince canan bulunmaz
Bezirgan et beni erkana karşı
Bülbül gül denizde gülün mapus et
Uzatma harama elin mapus et
Alim huzurunda dilin mapus et
Katra dalga vurmaz ummana karşı
Sümmani ezelden neye bahsin var
Ya neye meftunsun ne hevesin var
Mevlayı seversen elde nesin var
Eli boş edilmez canana karşı
Kaynak: Aşık Sümmani

İrmeden Gel İrmeden
İrmeden gel irmeden ninna ninna
Hiç kimseler görmeden ninna ninna
Kız bana varıcekmin ninna ninna
Şu gamayı yemeden ninna ninna
Denize dalacağım ninna ninna
Bir balık alacağım ninna ninna
Ahdettim yemin ettim ninna ninna
Kız seni alacağım ninna ninna
Deniz dibi erişte ninna ninna
Uğra bize gelişte ninna ninna
Kız söyle kardeşine ninna ninna
Olacağım enişte ninna ninna
Deniz üstü tekneli ninna ninna
Kız seni ne etmeli ninna ninna
Eğer seni almazsam ninna ninna
Şu diyardan gitmeli ninna ninna
Kaynak: Şerif Cünay

İrtica Kimin İlacı
İslam'ın özünde zorlama yoktur
Öneriler öğüt istek bir rica
Hakk'a muhalifin engeli çoktur
Diline dolayıp tapar irtica
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Bugün düne denkse kişi zararda
İleriye koşan karda kararda
Yerinde sayanlar mecnun firarda
Çulsuz atı sultan yapar irtica
İrtica zulüme en güzel örtü
Mazlumun önünde dengesiz tartı
Bir hortlar bir uyur bu nasıl dürtü
Nefsine tapana siper irtica
İlimle yoğrulmuş fenle kavrulmuş
İmanla yol alan Hakk'a savrulmuş
Güneşe üfleyen kendi devrilmiş
En güzel mesajı teper irtica
Halka uzak olanların uşağı
Milletini suçlar görür aşağı
Elinde cihazı paslı kaşağı
Hem ayak hem de el öper irtica
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Sayfa 67

Ucube aşından tattırmazsın
Ben koşmak isterim yattıramazsın
Özgürce büyüyen vatan olmalı
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İskeçe'nin Odunu
İskeçe'nin odunu
Yakan bilir tadını
İskeçe'den kız alan
Hanım koysun adını
İki dere arası
Buldum altın parası
Davullarla düğün var
İki bayram arası
Kaynak: İlknur Halil

İskender Boğazı Dardır Geçilmez

İrtica var diye kastettiğiniz
Soyup da sorgusuz yatan olmalı
Zanla haksız yere hapsettiğiniz
Acıyı aşına katan olmalı

İskender boğazı
(Şıngır da şıngırı şıngırı şıngırı şıngır da)
Dardır geçilmez (aman aman)
Soğuktur suları
(Şıngır da şıngırı şıngırı şıngırı şıngır da)
Bir tas içilmez
(Aman aman hey)

Gerçek gündem gizli örtüp durursun
Halktan çok uzakta sürtüp durursun
Hakkımı hukuktan kertip durursun
Gidişe dur deyip çatan olmalı

Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim

Gözünde gözlük var ağzınsa sakız
Biri beş görürsün yaparsın sekiz
Her yıl aynı nutuk bıktık ve yokuz
Yorulup tükenen hatan olmalı

Ben yarimi gördüm
(Şıngır da şıngırı şıngırı şıngırı şıngır da)
Kordon boyunda (aman aman)
Altın köstek vardı
(Şıngır da şıngırı şıngırı şıngırı şıngır da)
Yarin boynunda
(Aman aman hey)

İrtica Var Diye

Dilinde birlik var gözünde körlük
Fikir meydanında neden bu darlık
Biz bahara erdik sana hep karlık
Pazarda sirke de satan olmalı
Ayı beste yapar armuda hepsi
Kuru gürültüyle dolar mı tepsi
Standart dışıysan boylarsın hapsi
Horozun yanında öten olmalı

Sıva mıva kollarını
Topla beyaz fistanını
Çaydan geçelim imanım
Doldur içelim
Kaynak: Mustafa İpek

Tanrılık taslama tutturamazsın
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İslam'a Bir Müjde Dünyalar Kadar
İslam'a bir müjde dünyalar kadar
Reisimiz Ali Osman'dır gelen
Hazreti Ali'dir binmiş Düldül'e
Şah Merdan Şir-i Yezdan'dır gelen
Cengi cihan sesi bizi uyarttı
Dostlar ağır geldi düşmanı tarttı
Açıldı dünyamız ömrümüz arttı
Taze bir mehtii zamandır gelen
Veliyül İslam'dır nazır Allah'tır
Bize şefaatçi Resulullah'tır
Yol ver yüce dağlar bu aht billah'tır
Kaplasın dünyayı dermandır gelen
Dudu kuşu gibi kafeste kaldık
Her bir gamlı günde bir yaş kocaldık
Manası basiret bir haber aldık
Dediler sahibi femandır gelen
Kara günler geçer açılır eyyam
Kars ile Kağızman kurtulur tamam
Şad olur sevinir hep ehli İslam
Albayrak elinde aslandır gelen
İslam'ın derdine derman yetişti
Kafirin katline ferman yetişti
Tiflis'e Bakuya ya velvele düştü
Abı kevser içmiş Merdandır gelen
Hoş tutu felekte bu devranımız
Her günü bin sefa bir seyranımız
Dini bir yarımız hem yaranımız
Nice bin dertlere dermandır gelen
Şahlar şahı gibi bir şahımız var
Nur-u Ahmet gibi penahımız var
Emir ül mümin in ol mahımız var
Umudu kesmede gümandır gelen
Gitti Varşova'lar kalır mı Tiflis
Kılsın müracatı olmasın müflis
Yol verin Urusya Firenk İngiliz
Türk Avusturuya Alman'dır gelen
Marş-ı aşikane öter hayalden
Açıldı kaynaklar yeşilden aldan
Bastı Şarktan Garpten Cenup Şimalden
Hoş geler dalga Ummandır gelen
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Der Hıfzı nusreti verdi yaradan
Giyindik alları çıktık karadan
Bu kafir Moskoflar kalksın aradan
Hem münevver kaşı kemandır gelen
Kaynak: Recep Hıfzı

İslamoğlu 1
İslamoğlu derler benim adımı
Yiyen bilir ince bıçağımın tadını
Yaman olur Şaphanenin adamı
Nolaydın da keşke teslim olaydın
Konak avlusuna kendin varaydın
Şaphane dağını duman bürüdü
Üçyüz atlı beşyüz yaya yürüdü
Can Mustafam şu dünyada bir idi
Nolaydın da keşke teslim olaydın
İslamoğlu inip gelir enişden
Her yanları görünmüyor gümüşten
Mevlam kurtarsın seni bu işten
Nolaydın da keşke teslim olaydın
İslamoğlu Orhanlara yaslanır
Yağar yağmur al çepkeni ıslanır
Deli gönül bir gün olur uslanır
Nolaydın da keşke teslim olaydın
İslamoğlu derler benim bir adım
Düşmandan öç almak idi muradım
Tavlada bağlandı kaldı kır atım
Nolaydın da keşke teslim olaydın
Kaynak: Abdullah Çavuş

İslamoğlu 2
İslamoğlu kule yapar taşınan
Gözlerim doldu al kanınan yaşınan
Nere gidem bu talihsiz başınan
Beri gel beri gel, ben adam yemem
Şunun şöylesine ben adam demem
İslamoğlu çifte yapar kuleyi
Kırat dursun çekin isli kulayı
Görülmez mi bu işlerin kolayı
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Eyvah olsun telli doru şanına
Eğil bir bak mor cepkenin kanına
(Eyvahlar olsun saçlı doru şanına
Beş yüz çakmak çalan gelsin yanıma)
İslamoğlu derler benim bir adım
Tavlada bağlı kaldı kıratım
Düşmanları öldürmekti muradım
N'olaydı n'olaydı gündüz olaydı
Can Mustafa’m düşmanları göreydi
İslamoğlu inip gelir yokuştan
Her yanları görünmüyor gümüşten
Billahi vebalim yoktur bu işten

Sayfa 69

İslamoğlu derler benim adıma
Üç yüz atlı gelemiyor yanıma
İslamoğlu inip gelir inişten
Her yanları görünmüyor gümüşten
Kaynak: Zekeriya Yaygan

İslamoğlu 4
İslam da oğlu efeler de derler benim sanıma
Beşyüz atlı gelemiyor hayda,efem de yanıma
İslam oğlu efelerde kale yapar taş ile
Gözlerim boyandı al kanlara yaş ile

Bereli de her yanları bereli
Biz severiz kara gözlü dilberi

İslamoğlu efelerde gelir inişten
Heryanları görünmüyor efeminde gümüşten
Hayda efemde Allahına kurban olayım
Sen sallan dur boylarına bakayım

İslamoğlu kulelerin yıkılsın
Yıkılsın da yerine bostan ekilsin
Hey kaymakam senin de belin bükülsün

Kaynak: Yılmaz İpek

Hükümet önünün dikili taşı
Hakime gösterin gövdesiz başı
Cevizin dalını nacakladılar
Kellesiz gövdeyi kucakladılar
Kaymakam bey seni acapladılar

İslamoğlu 5
İslamoğlu akıllı mı deli mi
Varsın sıksın fişeklikler belimi
Çekmem amca silahımdan elimi
Böyle geldim böyle gider yolcuyum

Bereli de her yanları bereli
Biz severiz kara gözlü dilberi

Yeniköylü Kıramca'dan iz aldım
Orhanlar'dan Yörüklerden kız aldım
Ben sazımın tellerinden hız aldım
Böyle geldim böyle gider yolcuyum

Yeşil çam üstünde leylek yuvası
Yeşillendi Karahisar Ovası
Kıyma bana hey canından bulası

Kaynak: Abdullah Uluçelik

Beri gel beri gel ben adam yemem
Şunun şöylesine ben adam demem
Merdiven altında büküldü belim
Nereye varsam da ayrılık ölüm
Çifte guburlara değmedi elim
Beri gel beri gel ben adam yemem
Şunun şöylesine ben adam demem
Kaynak: Cemal Altıniğne

İslamoğlu 3
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İslamoğlu 6
İslamoğlu da kale de yapar taşınan da
Gözlerim doldu al ganınan aman yaşınan
Ah ne diyara da gidem de garip başınan
Eyvahlar da olsun saçlı da doru doru şanına
Beş yüz altın yakışır senin yiğit şanına
Tümsek çam üstünde de leylek yuvası da
Ah gine yeşillendi de Afiyon'un ovası
N'ettim sana da hey dininden bulası da
Eyvahlar da olsun saçlı da doru doru şanına
Beş yüz altın yakışır senin yiğit şanına
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Bir annenun bir gızı
Kaynak: Ahmet Sivritepe
Kaynak: Hasan Kum

İslamoğlu 7
İslamoğlu derler senin şanına (efem)
Beşyüz çakmak çalan gelsin yanıma
İnce zeybek kıydı da benim canıma (aman)

İslice'nin Çeşmeleri Harlıyor
İslice'nin aman çeşmeleri de harlıyor
Fistan giymiş aman etekleri de parlıyor

Eyvahlar da olsun saçlı da Dorum Dorum şanına
Kalleşlik kalır mı efem (aman) yanına

Yokuştan indirdim aman dolu dolu gağnıyı
Elimden gaçırdım aman basma da donluyu

Yeşil çam üstünde leylek yuvası (aman)
Vay gine yeşillendi de Afiyon'un ovası
Hiçbir şey demem hey canından bulası (aman)

Sünbül sandım aman şu dağların da otunu
Menekşeyle besler aman efelerin de atını

Doktora gönderin de gövdesiz başı
Hekime gönderin de gövdesiz başı
Cevizin dalını nacakladılar (aman)
Kellesiz gövdeyi kucakladılar
Aslanım seni de bıçakladılar (aman)
Eyvah olsun saçlı Doru şanına
İnce Efe kıydı benim canıma
İslamoğlu kule yapar taşınan
Gözüm doldu al kanınan yaşınan
Nere gidem bu talihsiz başınan
Eyvah olsun saçlı Doru şanına
Beş yüz çakmak çalan gelsin yanıma
Kaynak: Tılı Murat

İslandi Da Ötmeyi
İslandi da ötmeyi
Kemençemun telleri
Kalibami döktürdün da
Ha bu zenne belleri
Yaylanın çumeninde
Gari bölerim gari
Bu ela gözlerune de
Dolan olayım yavri
(Gız dolanayım yavri)
Evinin arkasında
Buzi gırarım buzi
Gurban olayım ona da
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Kaynak: Mustafa Koçak

İsmail
Dört duvar içinde bir suçlu gibi
Gelipte halimi gördü ismail
Sanki katil olmuş bir güçlü gibi
Çekilmez derdimi sordu İSMAİL
Daracık kafeste çırpınan kuştum
İyi niyetimle tuzağa düştüm
Böylesi dostuma ben bile şaştım
Benim telaşımı gördü İSMAİL
Sorma hallerimi benim cananım
Sesini duyunca kaynadı kanım
Gel benim cananım benim mihmanım
Çektiğim çileye erdi İSMAİL
Bunu sana nasıl reva gördüler
Ne yaptınki bu cezayı verdiler
Bahçeni kurutup gülün derdiler
Gönlüme bir umut verdi İSMAİL
Gel hele ozanım bir site açak
Dört duvar içinden çemberden çıkak
Bunun üzerine birde saz çalak
Çok şükür sonuca vardı İSMAİL
Güzelliğin sırrı sende gizliymiş
TURANİ nin derdi dizi diziymiş
HAYDAR GÜLBEYAZın iki gözüymüş
İnsanlık sofrasın serdi İSMAİL

İsmail
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Hangi ana seni böyle doğurmuş
Tatlı dilli güler yüzlü İsmail
Hamurunu balınan mı yoğurmuş
Doğru sözlü doğru gözlü İsmail
Eşin yoktur İsmail
Sözün haktır İsmail
İmralı'nın yiğidi vay
Doktor doktor İsmail
Çiğdem kokar Karacaören yaylası
Hasta gibi inler, doktorun hası
Dilerim Mevla'dan bakan olası
Çok yaralar sardın nazlı İsmail
Eşin yoktur İsmail
Sözün haktır İsmail
İmralı'nın yiğidi vay
Doktor doktor İsmail
Fakire ekmeği, mazluma aşı
Haklının haksıza eğilmez başı
Özlüyorum Mahzuni'nin kardaşı
Selam gönder kara gözlü İsmail
Erli pirli İsmail
Yüzü nurlu İsmail
Soyadın adın gibi vay
Değerli İsmail.
Söz: Aşık Mahzuni Şerif
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

İsmini Sevdiğim
İsmini sevdiğim saadetli yarim
Özüm senin ile bir değil midir
Bu aşkın elinden yandım kül oldum
Beni Mecnun eden yar değil midir
Her andıkça aşkın beni coşurur
Dalgaların gelir baştan aşırır
Tuzak kurmuş aşığını düşünür
Siyah ebrulerin var değil midir
Veli'm der ki hayran oldum bakmadan
Kaşların hükmeder canım yakmadan
Böyle dostun hasretini çekmeden
Ölüm de bir yandan kar değil midir
Kaynak: Ali Ekber Çiçek
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İsmini Zikreder (Hacı Bektaş)
İsmini zikr eder her daim kullar
Urum diyarında er Hacı Bektaş
Müminler müslimler gözetir yollar
Hasretin gözlerim gel Hacı Bektaş
Hasretin gözlerim akıtır kanı
Pîrim mahzun edip ağlatma beni
Bu sınık yaremin emi merhemi
Ey'olmaz yareme sar Hacı Bektaş
Bedir olup yeter olsa bir cana
Ziya verir üçyüz altmış cihana
Kolu bağlı sen yetürme divana
Divanda oturan ser Hacı Bektaş
Ol Ali olup da Zülfikar çalan
Sırr-ı Mustafa'sın eylemem güman
Horasan'dan Hindistan'a kul olan
Yemen'de Veysel'e yar Hacı Bektaş
Dımışkı şehrinde zindana giren
Müminler şad oldu verince selam
İmam Zeynel ile danışan kelam
Bin bir ayetleri nur Hacı Bektaş
Gazilere dalga verip coşuran
Ahmet Zengi ile teberler çalan
Mısır'dan Mervan'dan hayıflar alan
Eba Müslim gibi sır Hacı Bektaş
Teber çalar Eba Müslim serveri
Bin kafir kıranda verir haberi
Teber şada verir La Feta Ali
İmamlar hayıfın al Hacı Bektaş
Sarhoş Veli'im niyaz kılın o maha
Halim arz eyleyim gülyüzlü şaha
Yüzün karasın yetürme dergaha
Noksan isyan bizde bol Hacı Bektaş
Kaynak: Aşık Veli

İsraf Haramdır
Farkında değilsin vurduğun yerin
Şuramdır sevdiğim işte şuramdır
Mecnun'un aldığı darbeden derin
Yaramdır sevdiğim gönül yaramdır
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Giderim mutluluk senden ıraksa
Hasretin yakamı bir an bıraksa
Uğrunda mutlaka kurban gerekse
Sıramdır sevdiğim benim sıramdır
Umudum ilgine avuç açarken
Selamı çok görme gelip geçerken
Aşkımı unutma beni harcarken
Haramdır sevdiğim israf haramdır

Sayfa 72

Görenlerde elem kalmaz yas gider
Kahırlı mihnetli nazlı İstanbul
Gözün açıp bu aleme baksana
Gezmek lazım Eminönü Taksim'i
Fazla yazıp kederlenme Noksani
Bedeldir dünyaya bizli İstanbul
Kaynak: Hodlu Noksani

Kaynak: Cemal Safi

İstanbul (Salkım Salkım)

İstanbul (Gönlüm Hasret Kaldı)

Salkım salkım tan yelleri estiğinde
Mavi patiskaları yırtan gemilerinle
Uzaktan seni düşünür düşünürüm İstanbul

Gönlüm hasret kaldı köşke seyrana
Bakarım uzaktan yaslı İstanbul
Bilmem nasip midir bir daha gezmek
Ağlarım gözümde tuzlu İstanbul
Görünür uzaktan baksan camiler
Dizilmiş sıraya evler haneler
Gezer sokaklarda çiftler sunalar
Övmeye münasip süslü İstanbul
Her dakika vardır mevcut vesayet
Otobüs taksi tramvay transit
İstasyonu iskelesi müsait
Yoktur bir emsali özlü İstanbul
Gezerken olmalı cepte bol paran
Parasız gidene gezmesi haram
Zevki eğlencesi her saat her an
Seyirli neşeli sazlı İstanbul
Gelir vesayetler Garp ile Şarktan
Gezmekten doyulmaz sinema parktan
Çokları kahrolur hasta yatmaktan
Elemli kederli gizli İstanbul

Binbir direkli Halicinde akşamlar
Adalarında bahar Süleymaniyende güneş
Hey sen ne güzelsin kavgamızın şehri İstanbul
Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle
Parklarınla köprülerinle meydanlarınla
Bekle bizi İstanbul
Tophanenin karanlık sokaklarında
Koyun koyuna yatan çocuklarınla bekle
Bekle zafer şarkılarıyla geçişimizi İstanbul
Haramilerin saltanatını yıkacağız
Bekle o günler gelsin gelsin İstanbul
Sen bize layıksın biz de sana İstanbul
Boşuna çekilmedi bunca acılar
Büyük ve sakin Süleymaniyenle bekle
Parklarınla köprülerinle meydanlarınla
Bekle bizi İstanbul

Belli olmaz gecesiyle gündüzü
Farkedilmez sonbaharı yaz kışı
Denizleri tepeleri var düzü
Yokuşlu engelli düzlü İstanbul
Her yandan üstündür süslü Beyoğlu
Ne hoş görünüyor bak Cağaloğlu
Çok fazla gezemem yüreğim dağlı
Şanı üç beş değil yüzlü İstanbul
Haydarpaşa Eminönü Üsküdar
Gezmeyenler bu dünyadan küs gider
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Kaynak: Edip Akbayram

İstanbul Acılar Kraliçesi
Bu akşam yemin ettim
Seni bir daha öpmemek için
Ben ki bütün duvarlarını
Afişlerle donatıp
Yumruğumla kanatmışım
Rezil bir aşktı
Bütün arkadaşları miting alanlarında
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Ve mezarlıklarda bırakmıştım
İstanbul ey İstanbul ey
Acılar kraliçesi
Umudun ve direncin yorgun anası
Ve ey çıldırmak üzere olmanın
Çamurlu ikonası
Tırnaklarım kopuyor
Görmüyor musun
Bir ben miyim kapıları şaşıran
Her yokuşun başında
Bir ben miyim ekmek arasına
Canını doğrayıp-doğrayıp yutan
Bir kedi bile sağarken yüreğini
Telaş içinde yavrusuna
Ey acımasız acuze
Utan şu türbelerinden
Minarelerinden utan
İstanbul ey İstanbul ey
Acılar kraliçesi
Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği
Ve ey teslimiyete düşmenin
O hazin gerçeği
Bayraklarım kanıyor
Sormuyor musun
Kadınların ki omuzları hicran
Saçları ihanet sarısı
Çocukların ki yağmur emiyor
Yıkılası kaldırımlardan
En ücra genlerime alyuvarlarıma
Kılcal damarlarıma ruhuma kadar
Bıktım
İliklerime gömlek ceplerime kadar sızan
Bu Allahsız yağmurundan
İstanbul ey İstanbul ey
Acılar kraliçesi
İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı
Ve ey çürümenin yok olmanın
Amansız sancısı
Ciğerlerim çatlıyor
Duymuyor musun
Hangi pencerene çıksam
O salya-sümük pezevenk suratları
Hangi caddene dökülsem
O şangur-şungur düş kırıkları
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Bütün bu ezginler tükenenler
Yerlere serilenler tutunamayanlar
Sarsmıyor mu seni hiç
Bunca infilak
Bunca isyan çığlıkları
İstanbul ey İstanbul ey
Acılar kraliçesi
Aldanışların ve hüznün
Yalancı tanrıçası
Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin
Cilveli yosması
İntihar anı geldi
Beni öpmüyor musun
Ağlamak istemiyorum yenildim sana
Hikayenin özeti bu
Bir istimlak gibi ödedin
Ve çiğneyip geçtin maceramı
Şimdi ben
Suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle
Şimdi ben hangi şehirde soğuturum
Zonklayıp duran bu yaramı
İstanbul ey İstanbul ey
Acılar kraliçesi
İhanetin ve ihbarların
Arkadan dolaşan bıçağı
Ve bütün ödeşmelerin yüzleşmelerin
Erkekçe vuruşmaların kaçağı
Beni harcadın ulan beni sattın
Utanmıyor musun
Kaynak: Yusuf Hayaloğlu

İstanbul Da (Gör Halini)
Gariplerin gör halini
Ah bu zalim İstanbul da
Çoğu şaşırmış yolunu
Ah bu zalim İstanbul da
Her gün beş on simit satar
Ev ermezler parkta yatar
Yılda bir kez para atar
Ah bu zalim İstanbul da
Kimi acım der dolanır
Kimi el açmış dilenir
Kimi çalışmış dinlenir
Ah bu zalim İstanbul da
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Aman aman aman aman
Bu İstanbul'un kusuru
Ne çulu var ne hasırı
Çoğu inşaat esiri
Ah bu zalim İstanbul da
Kemal der ki: bu durumda
Destan yazarım zorumda
Çoğu kalır bodurum da
Ah bu zalim İstanbul da
Kaynak: Kemal Yıldız

İstanbul yoluna diktim gözümü
Bir yiğit yoluna verdim özümü
Aman aman aman aman
Kaynak: Ahmet Gürses

İstanbul'a Ismarladım
İstanbul'a ısmarladım fesimi
Ben ölürsem kimler tutar yasımı

İstanbul Sokakları

İstanbul'a ısmarladım yar gele
Altın kemer ince bele dar gele

Söyleyin sevgilim nerde
İstanbul sokakları
Çare bulun bu derde
İstanbul sokaklan

İstanbul'a ısmarladım makine
Ben ölürsem kimler gider hakime

Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları
Sevgilimi verin bana
İstanbul sokakları
Dünyam döndü zindana
İstanbul sokaklan
Onu benden siz aldınız
Onu benden siz çaldınız
Şimdi yalnız bıraktınız
İstanbul sokakları

Kaynak: Muzaffer Acarbay

İstanbul'a Saz Yolladım
İstanbul'a saz yolladım yar geldi (aman aman)
Parlak potin ak topuğa (aman) dar geldi (hey)
Sevip sevip ayrılması zor geldi (aman aman)
Uyan a sevdiğim sabahlar oldu (hey)
Bizim kavuşmamız mahşere kaldı (hey)
Mayhoş m'olur Aziziye'nin kirazı (aman aman)
Yağlık yağlık gelir de yarin çerezi (hey)
Nere varmış ülker ile terazi (aman aman)

Kaynak: Selahattin Sarıkaya

Ülker teraziyi fark edemedim (hey)
Yarim yangın imiş fark edemedim (hey)

İstanbul Yolunda

Kaynak: Emine Kalkan

Dalma beyim dalma çaylar derindir
Yolunda bekleyen taze gelindir
Size verdi ise Mevlam kerimdir
Aman aman aman aman

İstanbul'da Paşa Olaydım

İstanbul yolunda kuş katar katar
Eşinden ayrılmış bir keklik öter
Bu ayrılık bize ölümden beter
Aman aman aman aman
İstanbul yoluna uzak dediler
Zülüfü gerdana tuzak dediler
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İstanbul'da paşa olaydım of aman yandım aman
Ya da polis İzmir'de hey dost hey bir çift söz eyle
Kızlara zabit olaydım of aman yandım aman
Yukarı mahallede hey dost hey bir çift söz eyle

Ah bir hakim olaydım of aman yandım doldur şarabı
Güzele takılaydım hey dost hey şarabım nerde
Kızların en güzelini of aman yandım doldur şarabı
Gayri hiç bırakmasaydım hey dost hey şarabım nerde
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Berbata çıkmış adım of aman yandım doldur şarabı
Bilmem neden berbatım hey dost hey çık paraları
Güzel sevdim diye mi of aman yandım doldur şarabı
Çapkın derler sevdalım hey dost hey çık paraları
Kaynak: Muammer Ketencioğlu

İstanbul'dan Bindik Derya Yüzüne
İstanbul'dan bindik derya yüzüne
Hasret ile figan indi gözüme
Dinleyin kardeşler bakın sözüme
Aman kaptan gidiyok mu Yemen'e
Yemen'den karalı haber geliyor
Nice yiğitler de hasret ölüyor
Şen İstanbul gerilerde kalıyor
Aman kaptan iyi bakın dümene
Deniz üstü kara duman büründü
Nice yiğit ölümlere süründü
Kırk yedi gün yemen çölü göründü
Arkadaşlar işte geldik Yemen'e
Durmadan söylüyor Said'in dili
Bahçeler açtı mı kırmızı gülü
Neye manzur derler Yemenin çölü
Kendin ağlan kendin gülen kime ne
Kaynak: Kırşehirli Aşık Said

İstanbul'dan Çıktım Yola
İstanbul'dan çıktım yola
Salam verdim sağa sola
Kimsem yoktu halim sora
Oyan Sultan Eziz oyan
Elden getti nısf-i cihan
İstanbul'dan çıktı tatar
Kemçisini atar tutar
Midhat Paşa esker satar
Oyan Sultan Eziz oyan
Elden getti nısf-i cihan
İstanbul'dan geli kayığ
İçinde var sarhoş ayığ
Padişahlığ sene layığ

Sayfa 75

Oyan Sultan Eziz oyan
Elden getti nısf-i cihan
İstanbul'da çıktım dama
Salam verdim kayn u kavma
(Salam verdim kayımkama)
Esker oldum gettim Şam'a
Oyan Sultan Eziz oyan
Elden getti nısf-i cihan
İstanbul'un minarası
Ezan veri zamparası
Cebinde yok beş parası
Oyan Sultan Eziz oyan
Elden getti nısf-i cihan
Kaynak: Reşid Küle Raza

İstanbul'dan Fermanımız Yazıldı
İstanbul'dan fermanımız yazıldı
Koç yiğitler karşımıza dizildi
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır
Geç gidelim Magini'nin dağına
El vuralım koç yiğidin malına
Dini bütün arkadaşın yoluna
Serini şol meydana koymalıdır
Yiğit olan yiğit dönmez ölümden
Muhanetin payın alır elinden
Kırat köpüğünden insan kanından
Çizmeyile şalvar ıslanmalıdır
Senin gibi yiğit gelmez cihana
Bir dahi doğurmaz doğuran ana
Öyle kılıç vursam fena düşmana
Düşman kılıç ile uslanmalıdır
Kaynak: Köroğlu

İstanbul'dan Gelir Kayık
İstanbul'dan gelir kayık
İçi dolu sarhoş ayık
Bulamadım kendime layık
Ufacık tefecik konuşalım
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Beyoğlu'nda buluşalım
İstanbul'da aynalı çarşı
Dükkanları karşı karşı
Ne istersin işte çarşı
Ufacık tefecik konuşalım
Beyoğlu'nda buluşalım

Sayfa 76

Of ayrılık yenile de büktü belimi
Seferberlik ne yaman da yıktın evimi
Vara vara vardım Balkan aresi
Bu hasretlik var mı da bunun çaresi
Sende sevda bende kurşun yaresi
Of ayrılık yenile de büktü belimi
Seferberlik ne yaman da yıktın evimi

Kaynak: Hayriye Temizkalp
Kaynak: Bilinmiyor

İstanbul'dan Üsküdar'a Yol Gider
İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider
Yol gider çavuş yol gider
Hanımlara deste deste gül gider
Gül gider çavuş gül gider
Yandım çavuş yandım senin elinden
Elinden çavuş elinden
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden
Belinden çavuş belinden
İstanbul'dan üç mum aldım yakmaya
Yakmağa çavuş yakmaya
Yakıp yakıp yar yüzüne bakmaya
Bakmağa çavuş bakmaya
Yandım çavuş yandım senin elinden
Elinden çavuş elinden
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden
Belinden çavuş belinden
İstanbul'la Üsküdar'ın arası
Arası çavuş arası
Yaktı beni kaşlarının karası
Karası çavuş karası
Yandım çavuş yandım senin elinden
Elinden çavuş elinden
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden
Belinden çavuş belinden
Kaynak: Yöre Ekibi

İstanbul'un Etirafı Meteriz
İstanbul'un etirafı meteriz
Meterizden telli kurşun atarız
Üç kardeşiz bir orduya yeteriz
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İstemem
Sevip de bir zaman terk edeceksen
N'olur güzelim sevme istemem
Bir avuç mutluluk istedim diye
Çevirip yüzünü eğme istemem
Benimle ağlayıp gülmeyeceksen
Benimle yaşayıp ölmeyeceksen
Ömründe tek benim olmayacaksan
Boş yere yanıma gelme istemem
Sevgiden payını almayacaksan
Benimle hep mutlu olmayacaksan
Aşkıma hiç değer vermeyeceksen
Yüzüme bakıp da gülme istemem
Ufkumda parlayıp doğmayacaksan
Şımarıp kabına sığmayacaksan
Benim düzenime uymayacaksan
Boş yere kalbime girme istemem
Hep öyle sımsıcak bakmayacaksan
Gönlümü sürekli yakmayacaksan
Aşkın zirvesine çıkmayacaksan
Gül gibi sararıp solma istemem
Benimle birlikte koşmayacaksan
Her türlü engeli aşmayacaksan
Sevinçten göklerde uçmayacaksan
Aşkımı yıllara serme istemem
Gözleyip gözleyip vurmayacaksan
Beni yüreğinle sarmayacaksan
Beyaz gelinlikle gelmeyeceksen
Dudağın dudağa sürme istemem
Arif'in gönlünü yıkmayacaksan
Sevda yemininden çıkmayacaksan
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Ocağıma incir dikmeyeceksen
Ben senden başka kimse istemem

Sayfa 77

Kaynak: Arif Gölge

Karar belli sınır nokta
Her zaman şüphe var çokta
Sözü tadında bırak da
Yaralayan taş istemem

İstemem (Devlet Çarkı Dönsün)

Kaynak: Ali Rıza Malkoç

Devlet çarkı dönsün döndükten sonra
Böyle devir böyle devran istemem
Yaş da kuruyunan yandıktan sonra
Böyle hayat böyle kervan istemem

İstemem Alemde Gayrı

Desinlere oruç tutmasam da olur
Beş vakit yerlere yatmasam da olur
Ticarete hacca gitmesem de olur
Böyle arife böyle bayram istemem
Gerçeği'm doğruyu görenler de var
İnsanlık yoluna ölenler de var
Halkı koldan kola bölenler de var
Böyle yalan böyle plan istemem

İstemem alemde gayrı meyvayı
Tadına doyulmaz balımdır Ali
İstemem eşyayı verseler dahi
Korkmazam sümbülüm gülümdür Ali
Ali'mdir kadehim Ali'mdir şişe
Alim sahralarda morlu menemşe
Ali'm dolu yedi iklim dört köşe
Ali'm saki Kevser dolumdur Ali

Kaynak: Aşık Gerçeği

Virani'yim şimdi düştüm derdine
Vücudum gark oldu çile bendine
Gönül sormaz oldu kendi kendine
Söyler dergahımda dilimdir Ali

İstemem (Vur Nefsine)

Kaynak: Aşık Virani

Vur nefsine eğerini
Kalpten uzak düş istemem
Yaşarken bil değerini
Gözde sahte yaş istemem

İstemem Babacığım İstemem

Yırtıcı kuşları geçtik
Sanki yaban ele uçtuk
Kefeni kendimiz biçtik
Akıl almaz baş istemem
Denge ile iradeli
Eylem günaha perdeli
Hesap ortada irdeli
Ne taşsın ne boş istemem
Ünlem yoktur soru sormam
Gül ile geleni kırmam
Talebin hak ise dürmem
Sözün belge fiş istemem
Bazen mülkümüz azdırır
Dil dikenli söz kızdırır
Hırs dosta mezar kazdırır
Göze gölge kaş istemem
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Kızım seni Ali'ye vereyim mi
İstemem babacığım istemem
Onun adı Ali alır eder deli
İstemem babacığım istemem
Kızım seni Ahmed'e vereyim mi
İstemem babacığım istemem
Onun adı Ahmet alır verir zahmet
İstemem babacığım istemem
Kızım seni Yaşar'a vereyim mi
İstemem babacığım istemem
Onun adı Yaşar alır beni boşar
İstemem babacığım istemem
Kızım seni Ömer'e vereyim mi
İstemem babacığım istemem
Onun adı Ömer alır beni döver
İstemem babacığım istemem
Kızım seni Engin'e vereyim mi
İsterim babacığım isterim
Onun adı Engin babası zengin
19.04.2018 23:22:33

Ezgi Diyarıdan Türküler

İsterim babacığım isterim
Kaynak: Salih Turhan

Sayfa 78

İskender Rüstem Süleyman hani
Ecel pazarından kurtaran canı
Azrailden mühlet alan öğünsün
Kaynak: Aşık Şenlik

İster Benden (Sevdiğim Yar Bana)
Sevdiğim yar bana göndermiş name
Rüzgar dokunmamış dal ister benden
Bir lezzet olmasın onun tadında
Hiç arı görmemiş bal ister benden
Ne bir çiçeğim var ne de bir bağım
Ne bir sedirim var ne de konağım
Ne bir yuvam vardır ne de otağım
Al kuşam içinde şal ister benden
Kaşları kemandır kipriği oktur
Feleğe karşılık oyunum yoktur
Bir kuzu bulamam koyunum yoktur
Yine de bir sürü mal ister benden

İsterem (Sinemde Saz)
Sinemde saz men meydana girende
Sazla deyişmeye aslan isterem
Söz anlayın gelb duyanlar janında
Demeye bayatı dastan isterem
Dosta geç bahanın gözü oyulsun
Sözlerim goy butun ele yayılsın
Ganmazlar sesimden durub ayılsın
Namerdin evini viran isterem
Pakizeyem İsrail'in gızıyım
Ellerimin söhbetiyem sözüyem
Senetimin alovuyam gözüyem
Daima şen geçen dövran isterem

Ben bu gidiş ilen nereye varam
Derman bulabilmem yaramı saram
Ne bir çölüm vardır ne bir sahram
Yine yüce dağdan yol ister benden

Kaynak: Aşık Pakize Musaköylü

Bu fani dünyada çoktur zararım
Ne bir kazancım var ne de bir karım
Ne bir ağacım var ne de yaprağım
Yazın kışın solmaz gül ister benden

Duydum ki Göle'de festival varmış
Bir an önce gidip görmek isterim
Çalışkan kaymakam reisi varmış
Canımı Göle'ye vermek isterim

Çobanoğlu'yum ben iz bulabilmem
Kışın çok ararım yaz bulabilmem
İnsanlarda doğru söz bulabilmem
Yalan söylemeyen dil ister benden

Gençleri çalışkan çokta haşarı
Okurları devamlı alır başarı
İneği koyunu yağı kaşarı
Göle festivalinde görmek isterim

Kaynak: Aşık Murat Çobanoğlu

İnsanların şirin güzel yüzleri
Çayırı çimeni hoştur sazları
Arabaya koşan deh öküzleri
Festival gününde görmek isterim

İster İhtiyar Ol İster Nevcivan
İster ihtiyar ol ister nevcivan
Bu dünyada baki kalan öğünsün
Meraksız fikirsiz gamsız her zaman
Başatan şad olup gülen öğünsün
Müddeti Hz.Ademden beri
Okunmaz defteri bilinmez sırrı
Bu dünyadan geçti nice binbiri
Ahiretten dünyaya gele öğünsün

İsterim (Göle'de Festival)

Esmeri beyazı ve sarışını
Gençleri uygular dost barışını
Köylerde yapılacak at yarışını
Göle festivalinde görmek isterim
O gün unutalım bütün şeyleri
Davul zurna saz ile neyleri
Gurbette bulunan bütün beyleri
Göle festivalinde görmek isterim

Şenlik der dünya fanidir fani
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Sayfa 79

Sorumluluk duyan bütün Göleli
Yapılan festivalin amacı belli
Göle’de oy alan milletvekilini
Festival gününde görmek isterim

Unutmasın bana ettik işleri
Ölmeden intikam almak isterim

Göle Ardahan'ın yoktur bakanı
Cumhurbaşkanı ile başbakanı
Gelmek isterlerse bütün bakanı
Göle festivalinde görmek isterim

İş Olacağına Varır

Elli altı köyün tüm haneleri
Bacılar kardeşler ve anaları
Montofon ineği hoş danaları
Göle festivalinde görmek isterim
Bir nahiyemiz var o çayır başı
Gurbette kalmışız akar gözyaşı
Dedeler arası yağlı güreşi
Festival gününde görmek isterim
Sırrı çok söylemek istiyorum ama
Yalan söylesem de yanlış anlama
Buradan selam olsun anam babama
Bütün Gölelileri görmek isterim
Kaynak: Sırrı Arpaç

Kaynak: Kuloğlu

İş olacağına varır
Yorulma boş yere gönül
Gider mezarlıkta durur
Yoktur buna çare gönül
Kurumadan bağla bostan
Yıkılmadan Arabistan
Vefa yoktur eşten dosttan
Gelde dayan zor gönül
Sen sana eyleme zulüm
İki gözüm nazlı gülüm
Herkese var ise ölüm
Hiç aldırma bire gönül
Meçhuli dostun yaridir
Nuh kimden gemi yürüdür
Zenginlik bir el kiridir
Nene gerek para gönül
Söz: Aşık Meçhuli

İsterim (Nice Dermeyan Edip)
Nice dermeyan edip de arayım
Hakikatli bir dost bulmak isterim
Öyle bir dost görsem kalmaz kararım
Uğruna baş verip ölmek isterim
Bahar olmayınca dağlar donanmaz
Başa hal gelmeyince dost sınanmaz
Dostum diyenlere kalbim inanmaz
Dost ile düşmanım bilmek isterim
Güzel bilirim demeden yürüse
Mah yüzünü siyah zülfü bürüse
Dostu bizden gayrı sever var ise
Gelsin beri bir imtihan isterim
Ayrılandan beri anam atamdan
Yerim ırak olup gider odamdan
Başım hali kalkmaz oldu sitemden
Çok ağladım bir dem gülmek isterim
Kuloğlu der ah bir dostun güçleri
Akıttı gözümden kanlı yaşlan
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Kaynak: Ozan Şirazi

İşidin Ey Yarenler
İşidin ey yarenler
Aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül
Misal-i taşa benzer
Taş gönülde ne biter
Dilinde ağu tüter
Nice yumşak söylese
Sözü savaşa benzer
Aşkı var gönül yanar
Yumşanır muma döner
Taş gönüller kararmış
Sarp katı kışa benzer
Ol sultan kapısında
Hazreti tapısında
Aşıkların yıldızı
Her dem çavuşa benzer
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Geç Yunus endişeden
Gerekse bu bişeden
Ere aşk gerek önden
Ondan dervişe benzer
Kaynak: Yunus Emre

İşitip Avazın Ben De Varayım
İşitip avazın ben de varayım
Eylen uçup gitme kona dur bülbül
Senin aşkın benim kalbim evini
Vücudum şehrini donadur bülbül
Bülbülün donları sarı gazelden
Gözünün sürmesi yeğdir ezelden
Bülbül güle aşık olmuş ezelden
Hardan mı gülden mi yanadır bülbül
Sultan ider irahmetli kuluna
Tabip gerek derde derman bulana
Benlik ile konma gülün dalına
Harı vardır pençeni kanadır bülbül
Pir Sultan dilinden gevherler saçar
Her kişi boyunca libasın biçer
Geçer bu güzellik eyyamı geçer
Bu dünyanın sonu fenadır bülbül
Kaynak: Pir Sultan Abdal

İşte Böyle İmiş Dünyanın Hali
Dünya derler işte ne geniş imiş
Kimi konar kimi çok göçer imiş
Kimi ağlar kimi hep güler imiş
İşte böyle böyle dünyanın hali
Kimi hasret kalmış nazlı yarine
Kiminin acınır vallah haline
Kiminin de felek binmiş dalına
İşte böyle böyle dünyanın hali
Yalan dünya böyle gelir de geçer
Kapıyı kapatan birgün de açar
Aşık İzzet ömrüm çileyle geçer
İşte böyle böyle dünyanın hali
Kaynak: Çamlıcalı İzzet
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İşte Canan (Bilmeden Bilerek)
Bilmeden bilerek kalbini kırsam
Yolunu bulurum giderim ona
Bir çiçek götürüp hatrını sorsam
Bahçede gül olur biterim ona
Arada sırada küser darılır
Elimi uzatsam beden sarılır
Gönül gözü ile dosta varılır
Arkasından koşup yeterim ona
Aşık Sancak der ki doğruyu buldum
Kimlere esirdim kimlere kuldum
Baktım herşey boşmuş bülbülü oldum
Cananı gül ettim öterim ona
Kaynak: Aşık Hasan Sancak

İşte Dalakçı (Nasıl Methetsem)
Nasıl methetsem seni Dalakçı
Çiğdemliği önüne almış oturur
Hasretin sırtımda ağırdır yüküm
Birde ayrılığı dert etme Dalakçı
Gıyamete kadar bu böyle Dalakçı
Haydin gezelim köyü bağları
Hemi bağları hemi dağları
Enginde yükseğine giden yolları
Bu yollarda sana söyleyeyim Dalakçı
Kalanını da der eyleyelim Dalakçı
Beni yolda karşılar Mevlüdün çeşme
Bak el divan durur com ile Göğdere
Mehmedin devesinin düştüğü yere
Şöyle yavaş yavaş varalım Dalakçı
Deve niye düşmüş soralım Dalakçı
Yaylıma çevrilmişim tasmanın dere
Menfanın bağını gösterin nere
Armıtlı belde emin ölene
Her gece hayalim varır Dalakçı
Aklım buralarda kalır Dalakçı
Sen anaysan bende kuzuyum
Ağzında dişinim hemde azıyım
Yazlak türkü olmuş bende sazıyım
Yıldız kuyu çalsın beni Dalakçı
Lömenide sazım kalsın Dalakçı
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Azılının bağında sınır kalmamış
Kıraç özü derde derman olmamış
Kezban gelin olmuş düğün olmamış
Kezbanın düğününü edin Dalakçı
Bizede okuntu verin Dalakçı
Keklik damında kekliği var kuşu var
Söğütlüde de bağları var başı var
Duydunuz mu bir de uyuz taşı var
O taşa bağrımı sürem Dalakçı
Dedeye Dalgaraya serpem Dalakçı
Çanak bağı karın dururmu
El ağzı ser verir de sır verir mi
Yüz yıl geçse kanlı tarla kanın kurur mu
Sen nice kanlar yudun Dalakçı
Hepsini de tarihe koydun Dalakçı
Böcüklü kurtlu kuyuda elin mi var
Ömer ölen sarı soku da gülün mü var
Şaar yolu senden başka zalim mi var
Zalimlerin zulmuna kalmış Dalakçı
Yedi sene ser muhtar olmuş Dalakçı
Tap güney sana neler eyler Tandır kuyu
Hep senden bahsediyorum Dalakçı köyü
Şura Isıtma şura Damlacık deyi
Rüyalarıma girer oldu Dalakçı
Beni hayallara saldı Dalakçı
Ben garibim sandık kayası
Gavurun bağını mesken etmiş canavar yuvası
Kiminin anasıdır Kiminin babası
Herkesi bağrına Dalakçı
Hasreti bağrımı deler Dalakçı
Gelin çöle doğru gidelim
Kızıl adayla acıyı görelim
Asaf adasında mola verelim
Asıl yurdun at kuyusu mu Dalakçı
Tarihini bir bilsem Dalakçı
Ben gidiyor elini salla Dalakçı
Hayalinle ruhumu kolla Dalakçı
Kuş olup yükseğine ötüp dünesem
Sesimi yeline ekle Dalakçı
Beni mazinde sakla Dalakçı
İsa abı sen ne güzel yazan
Yoksa safi çavuş muydu ustan
Okusan yazdığımı da hatamı bulsan
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Sen nice hataları sildin Dalakçı
Hasretinle bağrımı deldin Dalakçı
Ramazanım neler yazacak
Köyü çok seviyor deli olacak
Hele kızılkuyuya varacak
Kuyuda bana suyun varmı Dalakçı
Köyü terk ediyom zor geliyor Dalakçı
Göl yeri hani suyunu göster
Ayrıklı kalın yer köye nam ekler
Ramazan kalem aldı sanki bir şey söyler
Sözün sohbetin beni açar Dalakçı
Kumyeri kumunda naçar Dalakçı
Kaynak: Ramazan Erbaş

İşte dünya işte insan
Bu nasıl dünya kardeşim
Gül bitmez diken açardı
Batmış dünya kalmış resim
Peygamber görse kaçardı
İnsanlar hin oğlu hini
Kalmamış imanı dini
Yaklaşsa yanına biraz
İnsanlar çarpardı cini
Beyi Paşa&#8217;sı Vali&#8217;si
Akıllı deli dahisi
Çıksa cehennemden gelse
Korkup kaçar zebanisi
Hiç doymuyor mala mülke
Çok can alır bir tek kürke
Mahluk gezer ürke ürke
İşte dünya işte insan
Söz: Zeynel TUFAN

İşte Geldi Arpa Buğday Harmanı
İşte geldi arpa buğday harmanı
(Civanım harmanı)
Elimdedir kanlıların fermanı
Fırsat elde iken sürün devranı
(Bağlantı)
Koy desinler Halil Begim divane
Ben ölürsem köşkler kalsın virane
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Yeşil olur şu Urfanın fıstığı
(Civanım fıstığı)
Kuş tüyünden Halil Begin yastığı
Nafiledir şu zamanın dostluğu
Bağlantı
Kaynak: Ahmet Yılmaztaş

İşte Geldim Ben Bu Hana
İşte geldim ben bu hana
Yarın girelim meydana
Cenk edelim kana kana
Zorlu bir savaş edelim
Yarın burdan göç kaldırak
Karşı geleni öldürek
Şişelere mey doldurak
Çamlıbel'de nuş edelim
Kırat'ıma çul atmalı
Üstünde bade tutmalı
Yarın buradan gitmeli
Düşmana bir iş edelim
Köroğlu aşka dalıcı
Beylere gelin alıcı
On dört batmandır kılıcı
Düşman ile baş edelim

Sayfa 82

Maninin arkası geldi
Bahşişimi yolla beyim
Gözümün uykusu geldi
Uykuda uyur beylerim
Ben kapılarda beklerim
Bana bahşiş gelmez ise
Ben nerelere giderim
Ramazan'ın on beşinde
Çoluk çocuk var peşimde
Buradan bahşiş çıkmazsa
Uğursuzluk var işimde
Ramazan geldi gidiyor
Camilere nur iniyor
Kapınızda dura dura
Fenerimde mum bitiyor
Davulumun ipi kaytan
Sırtımda kalmadı mintan
Ver efendim bahşişimi
Bayrama alayım mintan
Şekerim var ezilecek
Tülbentlerden süzülecek
Daha çok söylerdim ama
Çok yerler var gezilecek
Kaynak: Cemile Cevher

Kaynak: Köroğlu

İşte Geldim Gidiyorum

İşte Geldim Ekim Büküm

Tuz torbasın tuzsuz koyan
Anasını kızsız koyan
Büyük evi ıssız koyan
İşte geldim gidiyorum

İşte geldim ekim büküm
Arkamda davulum yüküm
A benim beyim efendim
İptida selamaleyküm
İşte geldim kapınıza
Selam verdim hepinize
Selamımı almazsanız
O da sizin keyfinize
İşte geldim koşa koşa
Ayağıma vurdum taşa
Benim devletli efendim
Hareminle binler yaşa
Pilavın kokusu geldi
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Kardaş ekmeğin arttı mı
Baban ekini bitti mi
El kızı keyfin yetti mi
İşte geldim gidiyorum
Atladım geçtim eşiği
Sofrada buldum kaşığı
Büyük evin yakışığı
İşte geldim gidiyorum
Çatması çatal üleşli
Üç ocağı dokuz taşlı
Yed'emmim var emir başlı
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Vermen beni develiye

Sayfa 83

Kaynak: Asiye Karapınar

Gel Davut Sulari yok ahbap eşin
Yaren akraba tavlukat kardeşin
Dediğimde kalamadım ne yazık

İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım

Kaynak: Davut Sulari

İşte gidiyorum çeşmi siyahım
Önümüze dağlar sıralansa da
Sermayem derdimdir servetim ahım
Karardıkça bahtım karalansa da

İte Bak İte (Ademin Merihe Gitme)

Haydi dolaşalım yüce dağlarda
Dost beni bıraktı ah ile zarda
Ötmek istiyorum viran bağlarda
Ayağıma cennet kiralansa da
Bağladım canımı zülfün teline
Sen beni bıraktın elin diline
Güldün Mahzuni'nin berbat haline
Mervanın elinde parelense de
Söz: Aşık Mahzuni Şerif

İşte Seni Seven Benim
İşte seni seven benim
Senin aşkınla ölenim
Günah ise gönül çekmek
Gel boynumu vur kölenim
Kıyma bana güzelim
Güzeller içinde teksin
Gönül hep sevdanı çeksin
Biliyorum en sonunda
Beni sen öldüreceksin
Kıyma bana güzelim
Kaynak: Sadettin Kaynak

İşte Yetimlerin Yetimi
İşte yetimlerin yetimi benim
Çok cahdettim gülemedim ne yazık
Bu dünyaya geldiğimden yoksulum
Ben neyim hiç bilemedim ne yazık
Her kimlere el attımsa koptu dal
Ne takadim kaldı ne de bir mecal
Bir yakınım yok ki olam hasbi hal
Fesat hile olamadım ne yazık
Giden gitme mihnet bırakmaz peşin
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Ademin Merihe gitme çağında
İnsanın taptığı puta bak puta
Bilirim ki dünya lezzet doludur
Karganın yediği duta bak duta
Aşıkların sözü hep enel haktır
Vallahi billahi yalanım yoktur
Onu yakasında gümüş gömlektir
Senin yakanda ki bite bak bite
Ölü insanlardan keramet olmaz
Ölmüş insanlardan şefaat gelmez
Aya gidip gelmek marifet olmaz
Daha güneşten öte bak öte
Mahzuni değildir hazreti mervan
Bizden ayrı değil hak ile şeytan
Ne olursa olsun gider bu kervan
Ardımdaki üren ite bak ite
Kaynak: Aşık Mahzuni Şerif

İtidal Yolu
Hata bizim sevap bizim yol bizim
Papaza kızıp da oruç bozulmaz
Yoruldu kollarım ağrılı dizim
Çıkmamış canlara mezar kazılmaz
Asırlardır elden ele taşınır
Kesintiyle çok değerler aşınır
Altın horoz çöplüklerde eşinir
Dağın arkasında ne var bilinmez
Çiçek çiçek petek petek gezerim
Eseri koklayıp fikri süzerim
Avazımı dize dize yazarım
Dolmayınca torba bağı büzülmez
Kolunu unutmuş yoluna aşık
Halis niyetlere dayanmaz eşik
Boş mu sallanacak asırlık beşik
Hep bana diyerek sorun çözülmez
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Tamirat tamirat nedir ki murat
Rüyama girecek mahkeme surat
Sulh şerbeti ile verilsin berat
Göz göze bakıp da ferman yazılmaz
Üflemekle susmaz ezeli destan
Sığın gölgesine kurtulun yastan
Kimine gülistan kimine bostan
Özü tamam ise şekle bakılmaz
Kaynak: Ali Rıza Malkoç

İzin Bulunmaz (Leyla)

Sayfa 84

Sabah akşam süzülür gemiler yan yana
Bazen şen şarkılar duyulur içlerinden
Coşarlar balık beklerken her zaman
Çilingir sofraları kurulur dalgalara
Demlenir güneşle beraber çaylar
Bardaklarla yalnızlıklar içilir
Sert yanmış çileli yüzler geçer
Sandalla gölgeli kıyılardan
Asla görünmez coşkuları fırtınalardan
Bekleyen kedilere balık atarlar
Peşlerinde dolaşır martılar
Acı çığlıklarla arsızca bağırırlar

Leyla leyla diye arar dururum
Bulunmaz çöllerde izin bulunmaz
Aşkın ateşiyle yanar dururum
Bulunmaz küllerde izin bulunmaz

Bir ayrı kültür oluşmuştur sularında
Bağımsız insancıl umursamaz
Bir kalabalık şehirde yalnız ıssız
Suların hikayesini yazarlar kürekleriyle
İzmir kıyılarında İzmir’i okurlar
Güzelim balıkçılar

Duman olur gökyüzüne ağarım
Yağmur olur yaşın yaşın ağlarım
Derya gibi elden ele çağlarım
Bulunmaz sellerde izin bulunmaz

Kaynak: Sevgi Damlaları

Bir aşığım diyar diyar gezerim
Rüzgar olup dağdan dağa eserim
Bülbül gibi daldan dala seslerim
Bulunmaz güllerde izin bulunmaz
Baharda kışlarda yazda ararım
Gelinde dullarda kızda ararım
Kemanda cümbüşde sazda ararım
Bulunmaz tellerde izin bulunmaz
Kaynak: Nuri Can

İzmir Balıkçıları
İzmir’in ufku geniştir havası temiz
Son ışık buradan batar karanlıklara
Balıkçıları güzeldir gönülleri ise olta
Havası sıcak gizemli vurgun yemiş
Baharı uzanır koyu kışlara
Her zaman diliminde bu şehir var
Güzel Bahçesinde balıkçılar
Tezgahlar balık dolar barınaklarda
Bahçeler limon mandalina
Mordoğan dağları nergis kokar
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İzmir'in İçinde
İzmir'in içinde civanım aman vurdular beni
Al kanlar içinde yelelelellim aman koydular beni
Yarin çevresine civanım aman sardılar beni
Öteki yandan dolaş yelelelelim aman taşın üstüne
Ört siyah perçemi yeleletellim aman kaşın üstüne
Ah Şundan bundan a hanım
Pek istiyor a canım
Çalparanı al da gel gel oyna
İzmir'in içinde civanım aman kurulur pazar
İzmir'in çapkını yelelelellim aman pazarı bozar
Eğri giy fesini civanım aman değmesin nazar
Öteki yandan dolaş yelelelelim aman taşın üstüne
Ört siyah perçemi yeleletellim aman kaşın üstüne
Ah Şundan bundan a hanım
Pek istiyor a canım
Çalparanı al da gel gel oyna

İzmir'in İçinde (İzmir Sürmelisi)
İzmir'in içinde al yeşil bayrak
Bir yanın bal olmuş bir yanın kaymak
Dünyada olur mu hiç yare doymak
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Vermem seni yad ellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Hey sürmelim hey
İzmir'in içinde gül inen diken
Kör olsun dikeni yoluma döken
Ayrılık değil mi belimi büken
Vermem seni yad ellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Hey sürmelim hey
İzmir'in içinde ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Yürekten çıkmıyor o yarin narı
Vermem seni yad ellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Hey sürmelim hey
İzmir'in içinde vursalar beni
Al kanlar içinde koysalar beni
Yarin çevresine sarsalar beni
Vermem seni yar ellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Hey sürmelim hey
Kaynak: Eflatun Cem Güney

İzmir'in İçinde Al Yeşil Bayrak
İzmir'in içinde al yeşil bayrak
Bir yanın bal olmuş bir yanın kaymak
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Dünyada olur mu hiç yare doymak
Vermem seni yadellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
İzmir'in içinde gül ile diken
Kör olsun dikeni yoluma diken
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
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Ayrılık değil mi belimi büken
Vermem seni yadellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
İzmir'in içinde ekerler darı
Ekerler biçerler ederler karı
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Yürekten çıkmıyor o yarin narı
Vermem seni yadellere ellere
Hey kara gözlüm hey
Sürmelim hey
Kaynak: Sırrı Sarısözen

İzmir'in Kavakları 2
Çakıcı siperde yatar
Ne talimli fişek atar
Serdarımız Emin Ağa
Mevtamız dağlarda yatar
Yasana dağlar yasana
Nifat'ım benzer Hasan'a
Çapar oğlanı mı sandın
Üç kurşun sıktın Hasan'a
Gidin keşifçi getirin
İncitmen,usul yatırın
Çakıcı inkar ederse
Atını şahit götürün
Getirin eti ete katalım
Terazi bulun tartalım
Üşüdün sandım Hasan'ım
Sırt sırta verip yatalım
Kaynak: Ekrem Güyer

İzzetli Hürmetli Bilirim 1
İzzetli hürmetli bilirim seni
Erin ere yolu düş gelir böyle
Kişi sevdiğini tenhada bulsa
Dostun dosta huyu hoş gelir böyle
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Zengiyi zengiye vurup eşince
Lokmalar hal olur çiğler pişince
Kadehler pas tutar sazlar coşunca
Gerçek aşıklara coş gelir böyle
Kişi vardan yoka düştüğü zaman
Geniş dünya olur yoksula zindan
Herkes zevk içinde kalsa da bir an
Hayal-i dünyadır ona boş gelir böyle
Sefil Kemter hayal seni gezdirir
Er olanlar çifte kantar kaldırır
Ulu dergah bulup kabın doldurur
Arifler elinden iş gelir böyle
Kaynak: Sadık Doğanay
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